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Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja
jún.20.
jún. 23.
jún. 24.

kedd
péntek
szombat

jún. 25.

vasárnap








18.00- szentmise
18.00- szentmise
18.00- szentmise
08.45- szentmise

A jövő hétvégi Városünnepen plébániánk közössége is képviseli
magát. Június 24-én, szombaton, szeretettel hívjuk a kedves
Testvéreket erre az alkalomra.
Július 2-án, Sarlós Boldogasszony ünnepén, a szentmise a
temetőkápolnában lesz.
Felhívjuk a kedves Testvérek figyelmét, hogy július hónapban a
kedd esti szentmisék elmaradnak.
A gyermekmisék nyáron szünetelnek, az első alkalom
szeptember 3-án lesz.
Már most jelezzük, hogy templomunk búcsúja szeptember 17-én
kerül megrendezésre.

Állandó ájtatosságok:
Szombat 1500 – 1530 templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE vezeti: Bálinger Ferenc 23/310 980
Minden péntek 1900-2300 templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
Minden hónap utolsó péntek-szombat 1900-0200 templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
Kiadja a Torbágy Római Katolikus Plébánia közössége, 2051 Biatorbágy Dózsa György út 8.
Plébános: Bohn István esperes
Plébániai ügyintézés: kedd 16.00-17.30 Temetői ügyintézés: kedd 15:30 – 16:30, szombat 08:00 – 09:00
Telefon: 23/ 311-411, e-mail: plebania@torbagy.hu; web: www.torbagy.hu
A Torbágyi Plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005
A Torbágyi Plébánia „Ohmüllnner Márton Alapítvány számlaszáma: 10403208-50526776-90661004
Szerkeszti: Rothauszky György 20/584 24 75, e-mail: rothauszky@gmail.com
A közzétételre szánt anyagokat e-mailben vagy személyesen adott tárgyhét keddig, írásban kérjük átadni!
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a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Krisztus Szent Teste és Vére: Úrnapja

2017. június 18.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent János könyvéből
Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez:
„Én vagyok a mennyből alászállott, élő kenyér. Aki ebből a kenyérből
eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ
életéért.”
Vita támadt erre a zsidók között: „Hogyan adhatja ez testét eledelül
nekünk?” Jézus így felelt nekik: „Bizony, bizony, mondom nektek: Ha
nem eszitek az Emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet
bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök
élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem
valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza
az én véremet, az bennem marad, és én őbenne. Amint engem az élő
Atya küldött, és én az Atya által élek, úgy az is, aki engem eszik,
énáltalam él. Ez az égből alászállott kenyér! Nem az, amelyet atyáitok
ettek és meghaltak! Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él!” Így tanított Jézus
a kafarnaumi zsinagógában.
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Elmélkedés:

Imádságos élet

Az evangélista itt összegyűjti Jézus kijelentéseit, amelyek azt
bizonyítják, hogy az Eukarisztiában az örök élet táplálékát hagyta ránk.
Ő az égből szállott alá, azért adhat égi ételt, amelyet az Atyától kapott.
Aki visszautasítja ezt a táplálékot, az örök életet utasítja vissza. Az
Oltáriszentség az élet kenyere, ezért benne van a halál legyőzése és a
feltámadás ajándéka. Krisztus tehát az üdvösség rendjében egészen
elkötelezte magát azoknak, akik hisznek benne.

Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség,
annyiszor, ahány csillag van az égen, szikra a tűzben, vízcsepp a
tengerben, porszem a földön: amennyi virág van tavasszal, gyümölcs
nyáron, levél ősszel, hópehely télen: amennyi teremtett lény van az
égben és a földön, mert minden dicséretre legméltóbb vagy, Isten
báránya, aki itt a kenyér színe alatt valósággal jelen vagy.

Gál Ferenc

Tantum ergo
Aquinói Szent Tamás úrnapi vecsernye himnuszának (Pange lingua) 5.
és 6. versszaka, amelyek ünnepélyesebb szentségkitétel alkalmával
(szentségi körmenet, szentségi áldás, szentséges litánia) hangzanak fel
latinul vagy magyarul. Két gregorián dallama ismert, a szöveg számos
komponistát ihletett énekkari feldolgozásra is.
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui:
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Méltó ezt a nagy Szentséget
térdre hullva áldani,
és a régi Szövetséget
új rítussal váltani,
pótolják a rest érzéket
a merész hit szárnyai!

Genitori Genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

Az Atyának és Fiának
légyen áldás, dicsőség,
üdv, hozsanna és imádat,
ujjongások hirdessék,
s aki Kettejükből árad:
a Lélek is áldassék! Ámen.

(Babits Mihály fordítása)

Carlo Crivelli: a Demidoff retabló részlete,
Aquinói Szent Tamás az Oltáriszentséggel, 1476
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Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi
dicsérettel, amennyit cselekedetekben tanúsítani, szájjal kimondani,
gondolattal felfogni és szívvel érezni, az angyalok és emberek szellemi
erejével elgondolni és elérni lehet, mert örök dicséretre vagy méltó,
Úristenünk, aki lelkünket szent testeddel és véreddel táplálod.
Üdvözlégy, áldott légy, legméltóságosabb Oltáriszentség, annyi
dicsérettel, amennyit az imádandó Szentháromság mindenhatóságával
művel, tudásában megismer, jóságában óhajt, mert határtalanul dicséretre vagy méltó, Jézusunk, élő Isten Fia, aki az Oltáriszentségben
nemcsak emberségedet, hanem istenségedet is nyújtod a lelkeknek, akik
téged tiszta szívvel magukhoz fogadnak. Ámen.
Nagy Szent Gertrúd

A hét liturgiája:
18. vasárnap: ÚRNAPJA (főünnep)
MTörv 8,2-3.14b-16a; Zs 147; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58
Mannával táplált az Úr, amelyet nem ismertél
19. hétfő: 2Kor 6,1-10; Zs 97; Mt 5,38-42 - Mindenben úgy viselkedünk, mint Isten szolgája
20. kedd: 2Kor 8,1-9; Zs 145; Mt 5,43-48
Krisztus értünk szegénnyé lett, hogy általa meggazdagodjunk
21. szerda: GONZÁGA SZENT ALAJOS
2Kor 9,6-11; Zs 111; Mt 6,1-6.16-18 - Isten a jókedvű adakozót szereti
22. csütörtök: 2Kor 11,1-11; Zs 110; Mt 6,7-15 - Isten evangéliumát ingyen hirdettem köztetek
23. péntek: JÉZUS SZENT SZÍVE (főünnep)
MTörv 7,6-11; Zs 102; 1Jn 4,7-16; Mt 11,25-30 - Szeret benneteket az Úr, és megtartja esküjét
24. szombat: KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE (főünnep)
Iz 49,1-6; Zs 138; ApCsel 13,22-26; Lk 1,57-66.80
Már anyám méhében szolgájának teremtett az Úr
25. vasárnap: ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP
Jer 20,10-13; Zs 68,8-35; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33
Kiragadja az Úr a szegény ember életét a gonoszok hatalmából
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