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2. Hétfő: … 1800 Házastársainkért; Betegeinkért; Nyaralókért
3. Kedd:……1800 Tanárokért, tanítókért
4. Szerda:… 700 Kismamákért; Nagytesókért; Magzatainkért
5. Csütörtök: 1800 Püspökünkért
6. Péntek: 1800 Jézus Szíve tiszteletére
7. Szombat: 1800 Rózsafüzér csoportok tagjaiért
8. Vasárnap:
800 Egyházközségünkért
Elhunyt Almássy
Lászlóné, Évike (3.évf.)
1000 Családi szentmise
1200 Kistemplom, †papjainkért
.

2. Hétfő:
3. Kedd:
4. Szerda:
5. Csütörtök:
6. Péntek:
7. Szombat:

2000 Férfikör
1700 Válságban lévő családokért imaóra
1700 Karizmatikus imaóra
1800 Énekkar
1600 Kisifi
Cserkészek

Adományaikat köszönettel fogadjuk a Pátria TSZ folyószámlára:
Római Katolikus Egyházközség 65100084-11285940
A hetedikére álmodott egyházközségi nap érdektelenség okán nem
kerül megrendezésre.
plébános

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

2019. 09. 01. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 10. évfolyam 35. szám
Nem ti választottatok engem, én választottalak benneteket Jn15,16

Szentlecke: Sir 3,19-21.30-31
Fiam, alázattal vidd végbe tetteidet, és jobban szeretnek majd,
mintha adakoznál. Nagy vagy? Annál inkább alázd meg magadat,
akkor majd kegyelmet találsz Istennél. Mivelhogy igen nagy az
Isten hatalma, tiszteletben tartják az alázatosak. Nincs gyógyír a
gőgös embernek sebére, a gonoszság vert benne gyökeret, és nem
is veszi észre. A bölcs szív nyitva áll a bölcsek szavának, s a
figyelmes fül bölcsességre vágyik.

Evangélium: Lk 14,1.7-14
Az egyik szombaton Jézus betért egy vezető farizeus házába,
hogy nála étkezzék. Amikor észrevette, hogy a meghívottak
válogatják az első helyeket, egy példabeszédet mondott nekik.
„Amikor lakomára hívnak – kezdte –, ne ülj az első helyre, mert
akadhat a hivatalosak közt nálad előkelőbb is. Ha ez megérkezik,
odajön, aki meghívott titeket, és felszólít: »Add át a helyedet
neki.« És akkor szégyenszemre az utolsó helyet kell elfoglalnod.
Ha tehát hivatalos vagy valahova, menj el, és foglald el az utolsó
helyet, hogy amikor a házigazda odajön, így szóljon hozzád:
»Barátom, menj följebb.« Milyen kitüntetés lesz ez számodra a
többi vendég előtt! Mert mindazt, aki magát felmagasztalja,
megalázzák, aki pedig magát megalázza, azt felmagasztalják.”
Ekkor a házigazdához fordult: „Amikor ebédet vagy vacsorát
adsz, ne hívd meg barátaidat, se testvéreidet, se rokonaidat, se
gazdag szomszédaidat, mert azok is meghívnak és viszonozzák
neked. Ha lakomát adsz, hívd meg a szegényeket, bénákat,
sántákat, vakokat. Boldog leszel, mert ők nem tudják neked
viszonozni. Te azonban az igazak feltámadásakor megkapod
jutalmadat.”

A HEGYI BESZÉDRŐL 11.

A HEGYI BESZÉDRŐL 12.

Vallásgyakorlatok (Mt 6,1-6;16-18) 2.

Vallásgyakorlatok (Mt 6,7-15) 3. Az Úr imádsága a.

E részben Jézus az alamizsnáról, az imádságról és a böjtről
szól. Először a helytelen vallásgyakorlatot tárja elénk, majd a
helyeset. A görög eredetiben az „eleémoszüné” főnév szerepel,
jelentése „irgalom” mely szót a hellenista zsidóság „jótékonyság”
értelemben használt, mivel az „irgalom” gyakorlásának
tekintették a „böjtöt”. A rabbinista irodalom is figyelmeztet arra,
hogy az adományozás könnyen a személyes dicsőségkeresésbe
torkolhat. A „képmutatók” kifejezés a farizeusokra és az
írástudókra vonatkozik és azokra, akik másnak mutatják magukat,
mint aki valójában. A helyes gyakorlatról Jézus szemléletesen
szól: „ne tudja bal kezed, mit tesz a jobb”. Magyarul: a tett
maradjon titokban.
Napi háromszoros ima volt kötelező a zsidóknál: reggel,
délben és este, melyet bárhol el lehetett végezni. Jézus nem az
ima ellen szól, hanem a magamutogatást ostorozza. Nem az
imádság helyéről, hanem az imádság lelkületéről van szó. Csak
akkor beszélhetünk imáról, ha valaki szívvel-lélekkel fordul
Istenhez, önmagát teljesen Istenre hangolja, rácsendesedik.
A mindenki számára kötelező érvényű böjtöt a Törvény csak
az Engesztelés napjára ír elő (vö. Lev 16,29). Emellett nemzeti
szerencsétlenségek emlékére, vagy ínséghelyzetben (pl.
szárazság) szintén elrendeltek böjti napokat, melyek az egész
közösséget érintették. A privát, magánkezdeményezésből fakadó
böjt is ismert volt. Főleg a farizeusok gyakorolták. A szokásos
böjti napoknak a hétfőt és a csütörtököt tekintették. Az ételtől
való megtartóztatás mellett sokan zsákruhát öltöttek, hamut
szórtak fejükre, stb. A böjt célja az engesztelés, a bűnök
jóvátétele, érdemszerzés és Isten oltalmának biztosítása volt.
Jézus itt sem a böjtöt ítéli el, hanem az magamutogatást, mely
nem Istenre, hanem emberre irányul. A külsőségeket már a
próféták is bírálták pl. Iz 58,1-12; Sir 34,26.
Mt 9,14-17-ben jézust megszólják, hogy ő és tanítványai nem
böjtölnek. Jézus válaszában nem a böjt ellen szól itt, hanem a
tanítványait védi. A „násznép” míg vele a vőlegény, nem
böjtölhet.

Itt nem a misztika oldaláról vizsgáljuk az Úr imáját, ahova
elsősorban tartozik, hanem a szentírástudomány felől.
Máténál a Miatyánk egy imakatekézis keretében olvasható.
Hosszabb, mint a Lk 11,24-ben áll és a megszólítása is eltérő:
„Miatyánk”, míg Lukácsnál „Atyánk”. Az első három kérés „tekérések” Isten ügyére vonatkoznak, a négy „mi-kérések” az
ember ügyeire. A 2. század elején keletkezett Didakhéban egy
záró dicsőítés is szerepel: „mert tiéd az ország, a hatalom…” a
protestánsok ezt is hozzáfűzik. Hasonló zsidó imák is léteznek,
de ott csak a zsidókra vonatkoznak.
Jézus kárhoztatja a pogány bőbeszédűséget az imában, mellyel
isteneik befolyásolására törekedtek. Az ima nem arra való, hogy
a hívő kiérdemelje Isten szeretetét, mert az már létezik, hanem a
tanítvány bizalmát, és Isten akaratával való azonosulását fejezi
ki.
A családias megszólítás: „Abba” „apukát, édesapát” jelent és
azt a viszonyt, ami Jézust az Istenhez fűzi – és ebben a
tanítványok is részesülnek. A „mi” személyes névmás jelentése,
hogy közösségben vagyunk Isten gyermekei.
A szenvedő szerkezetű „szenteltessék” Isten cselekvésére utal:
ő az aki megszenteli bennünk nevét. Az Isten Országa nem egy
lehatárolt területet, hanem Isten uralmát jelenti, mely központi
téma Jézus igehirdetésében. Isten „akarata” az ő üdvözítő
tervének megvalósulása. Máshol is van erre utalás: „Nem
mindenki, aki azt mondja nekem: ’Uram, Uram’ megy be a
mennyek országába, hanem az, aki megteszi Atyám akaratát aki
a mennyben van” (7,21). „Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát,
az nekem testvérem, nővérem és anyám” (12,50). „Atyám, ha
nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyam, legyen
meg a te akaratod” (26,42). A „mindennapi kenyér” görög
szavának értelmezése nehéz. Jelentheti a „rákövetkező napi”
kenyeret, de jelentheti a „létezéshez szükségeset” is. Az utóbbi
lehet a helyes itt, de az Eukarisztiára való utalás sem kizárt. Az
arám „tóba” főnév első jelentése adósság, csak a másodjelentése
bűn, vétek.

