SZENTMISÉK 2019. JÚLIUS 22 – 28.
22. Hétfő: …….1800 Házastársainkért; Betegeinkért; Nyaralókért
23. Kedd:……..1800 Püspökünkért; Gyermekeinkért; Jószándékra
24. Szerda:…… 700 Kismamákért; Nagytesókért; Magzatainkért
25. Csütörtök: 1800 Magányosokért; Rászorulókért; Kilátástalanokért
26. Péntek:
1800 Élő Zoltán születésnapján
27. Szombat: 1800 Elfeledettekért és a szenvedőkért
28. Vasárnap:
800 Egyházközségünkért
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
1000 Családi szentmise
1200 Kistemplom, †papjainkért
.

22. Hétfő:
23. Kedd:
24. Szerda:
25. Csütörtök:
26. Péntek:
27. Szombat:

2000 Férfikör
1700
1700 Karizmatikus imaóra
1800 Énekkar
1600 Kisifi
Cserkészek

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940
Kedves Testvérek! Lassan kezdődnek a napközis táborok. Ez az a
program, melynek előkészítéséhez tartozik a birtokrendbetétel,
valamint a köziterem rendbetétele.
Hétfőn, kilenc órától, minden ránk időt szánó testvért várunk a
köziterembe az ablakmosástól, a mosdók rendbetételén keresztül a
lomeltakarításig.
Segítsetek!
Hétfőn este „szalonnasütés” fedőnevű akció keretében elégetjük az
ágakat, lombokat, szúrós indákat. Hét végén fűnyírás.
De a héten, aki ki tud szakítani egy órát, az jöjjön el a
templomkertbe dolgozni. Pl. Kledéciafákról leszedni és
összegyűjteni a tüskéket (Istenem! Hogy miért nem csap beléjük a
villám). Ágakat, szemetet összeszedni, bozótot irtani, stb.
plébános

GYÖMRŐI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG KIADVÁNYA
2230 Gyömrő Frangepán u. 32-34 Plébános telefonszáma:30/49-33-884

2019. 07. 21. ÉVKÖZI 16 VASÁRNAP 10. évfolyam 29. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Szentlecke: Kol 1,24-28
Testvéreim! Örömmel szenvedek értetek, és testemben
kiegészítem azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből az
ő testének, az Egyháznak javára.
Ennek lettem a szolgája abból az Istentől értetek kapott
hivatásnál fogva, hogy az Isten szavát érvényre juttassam: Azt
a titkot, amely korszakok és nemzedékek óta rejtve volt, s
amelyet most szentjeinek kinyilatkoztatott. Velük akarta
megismertetni az Isten, milyen fönséges gazdagságot rejt a
pogányok számára ez a titok: Krisztus a megdicsőülés reménye
bennetek.
Őt hirdetjük, amikor intünk és a teljes bölcsesség birtokában
tanítunk mindenkit, hogy minden embert tökéletessé tegyünk
Jézus Krisztusban.

Evangélium: Lk 10,38-42
Abban az időben: Jézus és tanítványai betértek az egyik
faluba. Egy Márta nevű asszony befogadta őt házába. Ennek
nővére, Mária odaült az Úr lábához és hallgatta szavait.
Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer csak
megállt: „Uram – méltatlankodott –,nem törődöl vele, hogy
nővérem egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen
nekem.”
Az Úr azonban így válaszolt: „Márta, Márta, te sok
mindennel törődöl, és téged sok minden nyugtalanít, pedig
csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem is
veszíti el soha.”

A NYOLC BOLDOGSÁGRÓL 9.
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert
övék a mennyek országa (Mt 5,10).
A „mennyek országa” és az „igazság” szavak révén az előző
boldogmondások kulcsfogalmait tartalmazza. Majd a következő
versek (5,11-12) kiegészítés is kapcsolódik hozzá, mely a
boldog mondás alaptémáját, az üldöztetést fejti ki.
Az eredeti szövegben az „üldözni” (diókó) ige szenvedő
alakban áll, mégpedig befejezett igeragozásban (perfectum),
mely a görög nyelv szabályainak megfelelően folyamatos
cselekményt jelöl. A tanítványoknak tehát mindig számítani
kell az üldöztetésre. Az üldözés oka az „igazság”, mely az Isten
akarata szerinti magatartást jelenti. Isten akarata pedig a békére
való törekvés, békéért való tevékenység. Áppen ezzel válik
lehetővé, hogy az ellenségszeretet által a lehető legteljesebb
formában valósítsák meg Isten akaratát, és kövessék Krisztust.
A jutalom nem más, mint a „mennyek országa”, a végidőbeli
üdvösség, amely az emberek szükségszerű közreműködése
ellenére is alapvetően Isten ajándéka lesz. Az üldöztetések
miatti örömre buzdít az első Péter levél is: „…örüljetek, hogy
részetek lehet Krisztus szenvedéseiben, hogy dicsőssége
megnyilvánulása napján majd ujjongva örülhessetek” (1Pét
4,13). E kijelentés szerint nem csak a jövőbeli jutalom alapozza
meg az örömöt,, hanem az a tudat is, hogy a keresztények az
üldöztetések által Krisztussal lépnek közösségre, és Krisztus
szenvedéseiben részesülnek. A szóban forgó evangéliumi
mondásban nincs utalás a Krisztussal való sorsközösségre – az
evangélium egészét tekintve persze ez a gondolat nagyon is
jelentős (vö. Mt 10,24-25. 38-39) – viszont annál
hangsúlyosabb az üdvtörténeti összefüggés: Az üldözött
tanítványok ugyan azt tapasztalják meg, amit a próféták
(„…kigúnyolták az Isten követeit, megvetették üzeneteit, és
kinevették prófétáit 2Krón 36,16). A prófétákra való hivatkozás
azt jelzi, hogy szerepüket, vagyis az Isten ügyének képviseletét
Jézus tanítványai folytatják.

A NYOLC BOLDOGSÁGRÓL 10.
Összegzés: A nyolc boldogság tanítása
A boldogság oka nem a jelenlegi nyomorúságos állapot,
hanem annak radikális megváltozása Isten végső uralmának
elérkezésekor. De Jézus küldetéstudata is kifejezésre jut: Az Úr
lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem. Elküldött, hogy
örömhírt vigyek a szegényeknek, és meggyógyítsam a megtört
szívűeket. Hogy szabadulást hirdessek a foglyoknak, és
szabadságot a börtönök lakóinak. 2Hogy hirdessem az Úr
kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszújának napját. Hogy
megvigasztaljam mind a gyászolókat, 3és koszorút adjak a hamu
helyébe…” (Iz 61,1-39). Fenti idézet Jézusra való alkalmazását
Lk 4,18-ban találjuk meg. Jézus tanításával, gyógyításaival,
bűnbocsánatával közvetítette is az üdvösség javait, és
megtapasztalhatóvá tette Isten szeretetét, hogy bizton
remélhessük az üdvösség teljességét.
Jézus a boldogmondásokkal Isten uralmának új rendjét hirdette
meg. A közvélemény felfogása szerint a sikeresek, a gazdagok a
boldogok.. Jézus szerint Isten a gyengéknek tartottak oldalán áll.
És felszólítást is tartalmaznak: A halandók ne a mulandó
valóságokban keressenek támaszt, hanem fenntartás nélkül
hagyatkozzanak Istenre. A keresztényeknek tudatosítaniuk kell,
hogy milyen veszélyekkel jár együtt a gazdagság és a földi
értelemben vett siker. A jelenben szabadon kell vállalni a
szegénységet, a sanyarúságot, sőt az üldöztetést is, hogy az
üdvösségben részesülhessünk.
Máténál – Lukáccsal szemben – a buzdítások vallási, erkölcsi
jellegűek és nem szociálisak. A belső hozzáállás és az abból
fakadó életformán van a hangsúly. A tanítványoknak minden
erejükkel arra kell törekedniük, hogy magukévá tegyék azt a
lelkületet és magatartást, amelyet Isten uralma tőlük megkíván, s
amely radikálisan szemben áll e világ felfogásával.
A tanítványok, akik Isten uralmának követelményeit
magukévá teszik, lényegében Krisztus példáját követik, vagyis
szó szerint Jézus Krisztus követői, hiszen a nyolc boldogságban
foglaltak Jézus magatartásának sajátosságai.

