HIRDETÉSEINK – honlap: brke.org
- Hétfőn este ½ 7-kor a felnőttek részére lesz katekézis a
Mindszenty Iskolában. Mindenkit szeretettel várunk!
- Szeretettel hívunk és várunk minden elsőáldozás utáni fiút
ministráns közösségünkbe! Az október 22-vel kezdődő és Krisztus
király vasárnapjáig tartó felkészítő alkalmakat csütörtök esténként
18.00-kor tartjuk a templomban. Jelentkezni a sekrestyében, vagy
Rujp Tamásnál (rujpts@gmail.com; +3620/366-1235) lehet.
Biztassuk az ebbe a korosztályba tartozó fiúkat az oltárszolgálat
szép feladatába való bekapcsolódásra! Részletesebben a
sekrestyében tájékozódhatunk.
- Örömmel értesítjük a kedves híveket, hogy a tavaly ősszel a
TÖB (Teremtésvédők Ökumenikusan Budaörsön) keretében nálunk
is meghirdetett országos energiatakarékossági csapatverseny
májusban véget ért, melyen a budaörsi hívek részvételével alkotott
csoport szoros küzdelemben a megmaradt 20 csapat közül a 4.
helyezést érte el. A koronavírus miatt az ünnepélyes díjkiosztásra
szeptember utolsó hétvégéjén került sor, ahol meghirdették a
következő hasonló versenyt is. Szeretettel várunk az új versenybe
minden teremtésvédelemért tenni akaró családot, hogy a tavalyi
erős, sikeres csapathoz csatlakozzon! Aki szeretne részt venni,
jelentkezzen
október
31-ig
Pestovics
Áginál,
elérhetőség: pesto86@gmail.com!
- Hétfőn Keresztes Szent Pálra, szerdán Boldog IV. Károly
királyra, csütörtökön Szent II. János Pál pápára, míg pénteken
Kapisztrán Szent Jánosra, Hunyadi János fegyvertársára
emlékezünk. Ez a nap október 23-i forradalmunkra emlékező ünnep
is.
Az elmúlt héten eltemetett halottaink:
Burján Andorné Judit
Kovács Istvánné Anna

Hordós Károlyné Anna

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! És az örök világosság fényeskedjék nekik!

Egyházközségünk bankszámla-száma a CIB Banknál:
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A budaörsi
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2020. október 18.
OLVASMÁNY
Iz 45, 1. 4-6
Isten az egész történelemnek ura. A pogány királyt is felhasználhatja
akaratának végrehajtására. A babiloniak eszközök voltak a zsidó nép
megbüntetésére, most Kürosz perzsa király eszköz Isten irgalmának
végrehajtásában. Kr. e. 538-ban elfoglalta Babilont és hazaengedte a
fogságban levő zsidókat. A gondviselés hite Isten egyetemes hatalmára
támaszkodik.
Az Úr így szól fölkentjéhez, Küroszhoz, akinek megfogja jobbját,
hogy színe előtt meghódolásra bírja a nemzeteket, és megoldja a
királyok derekán az övet; hogy megnyissa előtte a kapukat, és ne
maradjon egyetlen kapu se zárva: ,,Szolgámért, Jákobért, és
választottamért, Izraelért szólítottalak neveden. Dicső nevet adtam
neked, bár nem ismertél. Én vagyok az Úr, és senki más! Rajtam
kívül nincs más isten. Bár nem ismersz, mégis felövezlek, hogy
napkelettől napnyugatig megtudják: rajtam kívül nincsen más. Én
vagyok az Úr, és senki más.”
VÁLASZOS ZSOLTÁR 95, 1 és 3. 4-5. 7-8. 9-10a. és c
Válasz: Adjatok az Úrnak dicsőséget, * ismerjétek el hatalmát.
SZENTLECKE
1 Tessz 1, 1-5b
A Tesszaloniki levél Pál apostol írásai közül az első, ami ránk maradt. A
tesszalonikai egyházat a második térítő útján alapította. A levél elején
hálával tekint vissza, hogy ottlétekor a hívők megtapasztalták a Szentlélek
kegyelmének kiáradását, s így az ő igehirdetése természetfeletti megerősítést
nyert. Azóta is kitartanak a hitben, a reményben és a szeretetben. Ez a
három erény határozza meg a keresztény ember lelkületét.

Pál, Szilvánusz és Timóteus a tesszalonikiek egyházának az
Atyaistenben és Urunkban, Jézus Krisztusban: Kegyelem nektek és
békesség! Mindenkor hálát adunk Istennek mindnyájatokért,
ahányszor csak megemlékezünk rólatok imádságainkban. Szüntelen
gondolunk Istenünk és Atyánk előtt tevékeny hitetekre, áldozatos
szeretetetekre és Urunkba, Jézus Krisztusba vetett szilárd
reményetekre.
Testvéreim, kiket az Úr szeret! Jól tudjátok, hogy választottak
vagytok! Hiszen az evangéliumot nem csak szóval hirdettük
köztetek,
hanem
erővel,
Szentlélekkel
és
mélységes
meggyőződéssel!
EVANGÉLIUM
Mt 22, 15-21
A törvénymagyarázók méltatlan dolognak tartották, hogy Isten választott
népe a pogány rómaiak uralma alatt van, s hogy nekik adót kell fizetni.
Viszont a birodalomhoz való tartozás előnyeit kihasználták a maguk
számára. Itt a kérdés politikai csapda akar lenni Jézus számára. Ő azonban
különleges bölcsességére támaszkodik, és arra a szándékára, hogy ő nem az
álmessiások politikai útját járja. Innen a válasz: Ha elfogadjátok a császár
pénzét, adjátok meg a császárnak, ami az övé és Istennek is, ami az Istené.
Ezzel igazában nem általános elvet hangoztat, hanem inkább azt, hogy ő
mint egyetemes megváltó felette áll a politikai vitáknak.
Abban az időben: A farizeusok félrevonultak és megtanácskozták,
hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá
tanítványaikat és a Heródes-pártiakat a következő kérdéssel:
,,Mester! Tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az
igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek
személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed: Szabad-e
adót fizetni a császárnak vagy nem?” De Jézus felismerte
gonoszságukat és így szólt hozzájuk: ,,Miért kísértetek, ti
képmutatók! Mutassátok csak meg az adópénzt!” Aztán
megkérdezte tőlük: ,,Kinek a képe és a felirata ez?” Azok azt
felelték: ,,A császáré.” Erre ő így szólt hozzájuk: ,,Akkor hát adjátok
meg a császárnak, ami a császáré – az Istennek pedig, ami az
Istené!” Ennek hallatára elcsodálkoztak, otthagyták őt, és elmentek.

„Ha jól meggondoljuk, érdemes beleveszni
mindörökre a szeretetnek ebbe a mélységébe…”
- Vianney Szent János gondolatai az Eucharisztiáról „Jézus Krisztus módot talált rá, hogy felmenjen a
mennybe és ugyanakkor itt maradjon a földön.
Megalapította az imádásra méltó Eucharisztia
szentségét, hogy velünk maradhasson és táplálhassa
lelkünket; hogy vigasztalhasson és társunk lehessen.”
„Amikor Isten táplálékot akart adni lelkünknek, hogy
elbírja az élet zarándokútját, végigjártatta tekintetét a világon, de semmit
sem talált, ami a lélekhez méltó lett volna. Erre önmagára tekintett, és
elhatározta, hogy saját magát adja nekünk…”
„Boldogabbak vagyunk azoknál, akik Jézus földi élete idején éltek,
amikor csak egy helyen tartózkodott, hiszen ma a világ minden pontján
megtalálhatjuk az Oltáriszentségben.”
„Minden jócselekedet együttvéve sem ér fel a szentmiseáldozattal; mert
a jócselekedet az ember műve, a mise pedig Isten műve.”
„Az oltárszekrény a keresztények éléskamrája… Mily szép ez,
gyermekeim! Amikor a pap föltartja az Ostyát és ti áldozni jöttök, azt
mondhatjátok magatokban: Íme, az én ennivalóm!”
„Aki áldozik, az úgy belevész a Jóistenbe, mint vízcsöpp az óceánba:
nem tudjuk többé kiválasztani. De ha jól meggondoljuk, érdemes
beleveszni mindörökre a szeretetnek ebbe a mélységébe.”
„Amikor szentáldozásról jövünk, és valaki kérdezné tőlünk: - Mit viszel
haza magaddal? – ráfelelhetnénk: - Az eget viszem.”
„Az Oltáriszentség előtt időzve nyissuk ki a szívünket; jó Istenünk is
kinyitja az övét. Hozzá megyünk, ő pedig hozzánk; az egyik, hogy kérjen,
a másik, hogy befogadjon. Olyan lesz ez, mint egymás felé áramló lehelet.”
„Ha éjjel felébredsz, gondolatban járulj hamar a tabernákulum elé, és
mondd: »Íme, Uram, eljöttem, hogy imádjalak, dicsőítselek, hálát adjak,
szeresselek, és veled legyek az angyalokkal együtt.«”
„Sokszor gondolok arra, hogy amikor az Oltáriszentségben imádjuk
Urunkat, mindent megkapunk, amit kívánunk, ha nagyon élő hittel és
nagyon tiszta szívvel kérjük.”
/Forrás: „Veletek vagyok mindennap”. Eucharisztikus imák, elmélkedések.
Szent Maximilian Kiadó, Budapest, 2019./

