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- Ennek a hétnek a végén, szombaton és vasárnap is elsőáldozások lesznek, a járvány-teremtette helyzet miatt időben eltolódva. Szombaton délután 3 órakor az önkormányzati iskolákból érkező gyermekeknek lesz az elsőáldozása, míg vasárnap ugyancsak délután 3-kor Mindszenty Iskolánk gyermekeinek lesz ez a szép ünnepe. Kérjük híveinket, szívesen és jó
szívvel imádkozzanak a gyermekekért és szüleikért, hogy ami
most elkezdődik családjukban ez ünnep kapcsán, annak legyen
egy igazi keresztény élet a folytatása.
- Hétfőn este ½ 7-kor az ifjúság részére lesz katekézis a hittanteremben. Bejárat a sekrestye felől. Szeretettel hívjuk azokat a 30 év alatti, még nem házas fiatalokat, akik elmúltak 16
évesek, vagy már voltak bérmálkozók.
- Híveink megértését kérve már harmadik gyűjtésünket jelezzük, mégpedig jövő vasárnap a missziók nagy ügyének támogatására kérjük híveink adományait. Igazán hálásan köszönjük megértő hozzájárulásukat.
- A templomszentelésre tekintettel a német nyelvű szentmise október 18-án lesz ½ 11-kor.
- Csütörtökön Nagy Szent Terézre, a Kármelita Rend reformátorára, pénteken Alacoque Szent Margitra, a Jézus Szíve-tisztelet elindítójára, míg szombaton Antióchiai Szent Ignác vértanúra emlékezünk. Jövő vasárnap lenne Szent Lukács
evangélista ünnepe, ebben az évben a vasárnap miatt ünneplése elmarad.
Az elmúlt héten a keresztség szentségében részesült:
Balatoni Benedek
Németh Kornél
Egyházközségünk bankszámlaszáma a CIB-banknál:
11103303-19828983-36000001
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OLVASMÁNY
Iz 25, 6-10a
Isten úgy nyilatkoztatta ki magát, mint aki áldást hoz, és az embert életre,
boldogságra hívja. A lakoma ennek a képe. Ígérete minden népnek szól,
nemcsak Ábrahám utódainak. Éppen abban nyilatkozik meg dicsősége,
hogy legyőzi a bűnt és a halált, letörli a könnyet és megszünteti a
szenvedést. A teremtmény pedig majd örök hálával mutathatja meg
hódolatát.
A Seregek Ura bőséges lakomát rendez minden nemzetnek ezen a
hegyen. Lakomát, ahol lesz finom bor, zsíros, legjava falat, és erős
színbor. És ezen a hegyen leveszi a leplet, amely minden népet
betakart, és a fátyolt, amely minden nemzetet elborított. Örökre
megsemmisíti a halált. Istenünk, az Úr letörli a könnyet minden
arcról, lemossa népéről a gyalázatot, lemossa az egész földön. Ő, az
Úr mondta ezt. Azon a napon majd így beszélnek: Íme, a mi
Istenünk! Benne reméltünk, hogy ő megszabadít minket. Ő az Úr, s
mi benne bíztunk. Örüljünk és ujjongjunk szabadításának! Lám az
Úr keze megpihen e hegyen.
VÁLASZOS ZSOLTÁR 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6
Válasz: Otthonom lesz az Isten háza * mindörökké szünet nélkül.
SZENTLECKE
Fil 4, 12-14. 19-20
Pál apostol egyedül a filippi egyháztól fogadott el segítséget fogsága idején.
Egyébként vállalta az apostolsággal járó áldozatokat. Itt is elsősorban azért
ad hálát, mert a filippiek Isten előtt szereznek érdemeket jótéteményeikkel.
A keresztény magatartást ez a mondat fejezi ki: ,,Mindent elviselek abban,
aki erőt ad.” Krisztus velünk van a megpróbáltatás idején is.

Testvéreim! Tudok nélkülözni, de tudok bőségben is élni.
Megszoktam mindig mindent: a jóllakást és az éhezést, a
bővelkedést és a nélkülözést. Mindenre képes vagyok abban, aki
nekem erőt ad. Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre
voltatok. Az én Istenem, gazdagságának mértéke szerint, a ti
szükségeteket is bőségesen kielégíti majd a Jézus Krisztus által
elnyert dicsőségben. Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak
örökkön-örökké! Ámen.
EVANGÉLIUM (hosszabb forma)
Mt 22, 1-14
Isten országának sokrétűségét itt a lakoma képe jelzi. Isten meg akarja
tisztelni az embert, asztalhoz ülteti, mint barátját. Az embert azonban
jobban érdeklik földi vágyai és durván válaszol a meghívásra. Isten
azonban meg tudja tölteni házát a jövevényekből, koldusokból és bénákból
is, tehát senki sem bízhatja el magát. A menyegzős ruha már új kép, amely
az Egyház tagjainak szól, akik a keresztségben magukra öltötték a
menyegzős ruhát.
Abban az időben: Jézus ismét példabeszédekben szólt a főpapokhoz
és a nép véneihez:
A mennyek országa olyan, mint amikor egy király menyegzőt
rendezett a fiának. Elküldte szolgáit, hogy szóljanak a
meghívottaknak, jöjjenek a menyegzőre. Ők azonban nem akartak
jönni. Erre más szolgákat küldött: ,,Mondjátok meg a
meghívottaknak: Íme, a lakomát elkészítettem. Ökreim és hizlalt
állataim leöltem. Minden készen áll, jöjjetek a menyegzőre!” De
azok mindezzel mit sem törődve szétszéledtek: az egyik a földjére
ment, a másik az üzlete után nézett. A többiek pedig a szolgáknak
estek: összeverték, sőt meg is ölték őket. A király nagy haragra
lobbant. Elküldte seregeit, és felkoncoltatta a gyilkosokat, városukat
pedig felégette. Azután így szólt a szolgákhoz: ,,A menyegző kész,
de a meghívottak nem voltak rá méltók. Menjetek hát ki az
útkereszteződésekre, és akit csak találtok, hívjátok el a menyegzőre!”
A szolgák kimentek az utakra és összeszedtek mindenkit, akit csak
találtak, gonoszokat és jókat egyaránt. A lakodalmas ház megtelt
vendégekkel.

Amikor a király bejött, hogy megszemlélje a vendégeket, meglátott
köztük egy embert, aki nem volt menyegzős ruhába öltözve.
Megszólította: ,,Barátom, hogy jöhettél be ide, ha nincs menyegzős
ruhád?” De az csak hallgatott. Erre a király megparancsolta a
szolgáknak: ,,Kezét-lábát kötözzétek meg, és dobjátok ki a külső
sötétségre! Ott sírás lesz és fogcsikorgatás!”
Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak!
Tertullianus:

Az Eucharisztiával kapcsolatos kulcsfogalmak
Tertullianus (160-225) a korai egyház egyik legsokoldalúbb és legbefolyásosabb teológusa és keresztény írója
volt, ő alkotta meg a kialakuló latin teológia sok fontos
szavát, kifejezését.
Főképpen a korabeli eretnekségek és tévtanítások ellen harcolva Tertullianus Krisztus testének és vérének
„alakjaként” (figura) utalt az Eucharisztia kenyerére és
borára, annak ószövetségi prófétai előképeire hivatkozva. A kenyér és a
bor Jézus szenvedésének és kereszthalálának prófétai elővételezése. Mivel
a prófétai szó megvalósítja, amit kifejez, így szoros kapcsolat van az
Eucharisztia ünneplése és Jézus húsvéti misztériuma között.
Tertullianus kiemeli az Eucharisztia áldozati dimenzióját is. Olvasóit
arra bíztatja, hogy még ha nem is áldozhatnak, mert pl. nem tudták megtartani az eucharisztikus böjtöt, „találjanak helyet Isten oltáránál” és „vegyenek részt az áldozaton”. Aláhúzza az eucharisztikus áldozat egyházi
dimenzióit és elmélyíti annak alapvető lelki jelentőségét olvasói számára.
Amikor a hívek közössége az Eucharisztiát ünnepli, minden alkalommal
valóságosan – habár spirituális módon – Jézus nagypénteki keresztáldozatát ajánlja fel. Az Eucharisztia rámutat Jézus áldozati halálára – és viszont.
Tertullianus ugyanakkor rendkívül realista módon magyarázza Jézusnak az átváltoztatott kenyérben és borban való jelenlétét. Jézus teste és
vére valóságosan jelen van az átváltoztatott színekben. A Miatyánk „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” kérésének jelentését tárgyalva azt
mondja, Jézus ebbe a kérésbe nem csupán a mindennapi megélhetést, hanem saját testét is beleérti.
/Forrás: Dennis Billy CSSR: Szépséges Eucharisztia.
Egyházatyák az Eucharisztiáról, Szent István Társulat, Budapest, 2020./

