
 
 
 

„Uram, 

hallgass meg engem, 

nagy irgalmasságod 

szerint” 

(Zsolt 69,14c) 

 

IX. évfolyam 15. szám Évközi 12. vasárnap 2008. június 22. 

Biblia IX. 
A Kivonulás könyve (Exodus V.) 

A 24. fejezet folytatása 
Mózes Isten hívására felmegy a 

hegyre, hogy átvegye a kıtáblákat a tör-
vénnyel és a parancsokkal, a népet pedig 
Áronra és Hurra bízza (24,12–15a). 
Ekkor Isten dicsısége leereszkedik a 
Sínaira, ı pedig negyven nap és negyven 
éjjel marad a hegyen (24,15b–18).  

Isten a Sínai hegyen átadja Mózesnek 
a két kıtáblát a törvényekkel (31,18). A 
nép, amikor látja, hogy Mózes késleke-
dik lejönni a hegyrıl, Istenrıl képmást, 
aranyborjút készíttet magának Áronnal, 
hogy így imádja az egyiptomi szolgaság-
ból megszabadító Istenét. Jahve a he-
gyen figyelmezteti Mózest a nép elpárto-
lására, s a hőtlenség miatt el akarja 
törölni ıket, hogy utána Mózesbıl 
támasszon új népet magának, de Mózes 
kérésére Jahve eláll szándékától. Amikor 
Mózes kezében a kıtáblákkal visszatér a 
táborba és látja az aranyborjú körül 
táncoló népet, a hegy lábánál összetöri a 
kıtáblákat, az aranyborjút elégeti, porrá 

ırli és megitatja a néppel. Magához szó-
lítja azokat, akik hőségesek maradtak 
Jahvéhoz. Lévi fiai Mózes mellé állnak, 
és leszámolnak a táborban az elpártolók-
kal. Hőségükkel méltóak arra, hogy 
Jahve papjai legyenek. Másnap Mózes 
bocsánatért esedezik Jahvéhoz a nép 
bőne miatt, s Jahve végül csak a vétke-
sek megbüntetését akarja. Felszólítja 
Mózest, hogy induljon el az izraelitákkal 
a pátriárkáknak megígért földre, de ı 
maga nem hajlandó velük menni, csak 
angyalát küldi a nép elıtt. Jahve nem 
akar népe között maradni, és ennek kife-
jezésére Mózes a táboron kívül helyezi 
el a találkozás sátrát. Mózes kegyelmet 
talál Jahve elıtt, szemtıl szembe beszél 
vele a találkozás sátrában. A nép köz-
benjárójaként kiesdi, hogy maga Jahve 
vonuljon Izrael elıtt, és vezesse a megí-
gért földre. Kérésére Jahve dicsısége 
elvonul Mózes elıtt, arcát azonban nem 
láthatja (32-33. f.).  

 



Isten parancsára Mózes két új kıtáb-
lát készít, és másnap felmegy a Sínai 
hegyre, hogy Jahve felírja rá azokat a 
szavakat, amelyek az eltört táblákon vol-
tak. Jahve felhıben leereszkedik a hegy-
re, kijelenti szövetségkötı akaratát Mó-
zesnek, és felsorolja a szövetség feltéte-
leit, amelyeket a nép köteles hőségesen 
megtartani. Mózes negyven napot és 
negyven éjjelt tölt Jahvénál, és felírja a 
kıtáblákra a szövetség szavait. A hegy-
rıl lejıve arca sugárzik az Istennel való 
találkozás következtében, ezért az izra-
eliták félnek közeledni hozzá. İ azon-
ban magához hívja Áront és a közösség 
vezetıit, s közli velük a parancsokat. Ez-
után leplet borít arcára, és valahányszor 
Mózes Jahve elé lép, hogy beszéljen, le-
veszi a leplet, amikor pedig kijön, ismét 
befedi arcát (34. f.). 

Törvények és elıírások (20,22–23,19; 
25–31; 35–40): Az elbeszélés menetébe 

illeszkedik az úgynevezett Szövetség 
könyve (20,22–23,19), ami egy rövid 
törvénygyőjtemény. A bevezetés után az 
oltárra vonatkozó törvény következik 
(20,24–26), majd rendelkezések a rab-
szolgákról (21,1–22,16), a halálbüntetést 
érdemlı bőncselekményekrıl, a testi ép-
ség és a tulajdon ellen elkövetett bőntet-
tekrıl. Ezt követik a vallási és erkölcsi 
életrıl (22,17–30), az igazságszolgálta-
tásról (23,1–9) szóló rendelkezések és 
egy kiegészítés az ünnepekrıl (23,10–19). 

Önálló részletet képeznek a szent sá-
tor felállítására, felszerelésére és benne a 
papi szolgálatra vonatkozó elıírások 
(25–31. f.). Külön található az elıírások 
végrehajtásának bemutatása (35–40. f.), 
amelyben megismétlıdik a felállításra 
vonatkozó rendelkezések és elıírások 
leírása jelentıs részben szó szerint. 

Folytatjuk… 

 

 

Az Imaapostolság júniusi szándékai: 
Általános: Hogy mi keresztények mély és személyes barátságot ápoljunk Krisztussal, az 
İ szeretetét közvetítve mindenkinek, akivel találkozunk. 

Missziós: Hogy a kanadai Québecben folyó nemzetközi eucharisztikus kongresszus 
segítsen mélyebben megérteni az Eucharisztiát, az Egyház szívét és az evangelizálás 
folyamatát. 

 

 

Az Imaapostolság júliusi szándékai: 
Általános: Hogy növekedjék azok száma, akik a keresztény közösségnek önkéntesként 

nyújtanak nagylelkő és készséges szolgálatot. 

Missziós: Hogy az ifjúsági világtalálkozó az ausztráliai Sydneyben felgyújtsa a fiatalok-
ban az isteni szeretet tüzét, és egy új emberség reményének magvetıivé tegye ıket. 

 

 

Az Imaapostolság augusztusi szándékai: 
Általános: Hogy az emberiség tisztelje Istennek a világra vonatkozó tervét, és így egyre 

inkább tudatára ébredjen annak, hogy a teremtett világ Isten nagy ajándéka számunkra. 

Missziós: Hogy a karizmák figyelmes megkülönböztetésével és a lelki, kulturális képzés 
erısítésével segítsük Isten egész népét válaszolni az életszentségre és a misszióra szóló 
közös meghívására. 



Templomunk programjai (2008. június 22. – 2008. szeptember 7.): 
(folytatás a hátsó oldalról) 

Augusztus 16., szombat Rókus testvér névnapja, imádkozzunk érte! 
Augusztus 20., szerda Szent István király, Magyarország fıvédıszentjének 

ünnepe. Ezen a napon hétköznapi miserend lesz templomunkban. 
Augusztus 18-tól 22-ig a rendház lelkigyakorlatot tart, kérjük, hogy az 

atyákat még telefonon se keressék! 
Szeptember 3., szerda Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító ünnepe, 

Gergely atya névnapja, imádkozzunk érte! Egyben az egyházmegye éves 
szentségimádási napja van, ½9-tıl 18 óráig várjuk a kedves testvéreket! 

Szeptember 13-án, szombaton plébániai kirándulásra hívjuk a kedves testvéreket. 
Kérjük, hogy tartsátok fejben és jegyezzétek be a családi naptárba! 

 

A nyári idıszak további egyházi ünnepei és emléknapjai: 

Június 24., kedd Keresztelı Szent János születése. 
Június 27., péntek Szent László király. 
Június 29., vasárnap Szent Péter és Szent Pál apostolok. 
Július 3., csütörtök Szent Tamás apostol. 
Július 23., szerda Szent Brigitta szerzetesnı, Európa társvédıszentje. 
Július 24., csütörtök Árpád-házi Szent Kinga szőz. 
Július 26., szombat Szent Joakim és Szent Anna, a boldogságos Szőz Mária szülei. 
Augusztus 4., hétfı Vianney Szent János áldozópap. 
Augusztus 6., szerda Urunk színeváltozása. 
Augusztus 9., szombat a keresztrıl nevezett Szent Teréz Benedikta (Edith 

Stein) szőz és vértanú, Európa társvédıszentje. 
Augusztus 11., hétfı Szent Klára szőz. 
Augusztus 25., hétfı Szent IX. Lajos király a III. rendbıl. 
Augusztus 27. szerda Szent Mónika. 
Augusztus 28., csütörtök Szent Ágoston püspök és egyháztanító. 
Augusztus 31., vasárnap az Esztergomi Bazilika-fıszékesegyház felszentelése. 
 
 

 

A lemondások perselye folyamatosan várja azon testvérek adományait, akik hétköz-
napi életükben valamirıl lemondást vállalnak, és annak értékét a plébánia által 
támogatott szegényeknek szeretnék eljuttatni. 
Az elmúlt két héten a perselyben összesen 89 595 Ft győlt össze, melyet szegény 
családok megsegítésére fordítottunk. Nevükben is köszönjük a testvérek adományait! 
 

A Hírharang következı száma szeptember 7-én jelenik meg. 
Minden kedves olvasónknak pihentetı és tartalmas nyarat kívánunk! 

Achilles atya és a szerkesztıség. 



Templomunk programjai (2008. június 22. – 2008. szeptember 7.): 

A PLÉBÁNIA NYÁRI MŐKÖDÉSE: 
Augusztus 29-ig nyári mise- és gyóntatási rendet, ill. irodaszolgálatot tartunk. 
���� Szentmisék hétköznapokon reggel ½7, 8 és este 7 órakor lesznek,  

a szombati (½7,8, este 6 és ½8) és vasárnapi (½7,8,9,10,11,½1, este 6 és ½8) miserend nem változik. 
���� Gyóntatás hétköznapokon reggel ¼8 -¼9, este ½7-¾8 között lesz, 

a szombati (¼8-¼9, este ½6-½7 és 7-8) és vasárnapi (¼8-1, este ½6-8) idıpontok változatlanok. 
���� A plébániairoda hétfın de. ½9-11 között, szerdán és pénteken de. ½9-½12 

között, kedden és csütörtökön du. ½5-6 óra között tart nyitva. 

Június 25-én, szerdán este a ½8-as mise után svéd vendégkórus 
hangversenye lesz templomunkban. 

Június 28-án, szombat este 6 órakor Komáromi Elıd ferences testvért 
Pasaréten pappá szentelik. Imádkozzunk érte! 

Június 29-én, vasárnap minden szentmisén Péter-fillér győjtés lesz a 
Vatikán részére. Kérjük a testvérek nagylelkő támogatását. 

Július 2., szerda Szőz Mária látogatása Erzsébetnél (Sarlós Boldog-
asszony). Ottó atya névnapja, imádkozzunk érte! 

Július 4., elsıpéntek, de. 10 órakor is lesz szentmise templomunkban. 
Július 6., elsıvasárnap du. 5-6 óráig Szentségimádást tartunk templomunkban. 
Július 11., péntek Szent Benedek apát, Európa fıvédıszentje. Benedek atya 

névnapja, imádkozzunk érte! 
Július 18-án, pénteken ½9-tıl 19 óráig szentségimádás lesz templomunkban. 
Július 25., péntek Szent Jakab apostol. Jakab atya névnapja, imádkozzunk érte! 
Augusztus 1., elsıpéntek, de. 10 órakor is lesz szentmise templomunkban. 
Augusztus 2-án, szombaton Portiuncula, az Assisi-beli Angyalos Boldogasszony 

Kápolna búcsúja. Ezen a napon minden ferences templomban teljes búcsú 
nyerhetı, melynek feltétele: 1 Miatyánk, 1 Üdvözlégy, 1 Hiszekegy a Pápa 
szándékára; illetve ugyanezek egy halottunk szándékára. 

Augusztus 3., elsıvasárnap du. 5-6 óráig Szentségimádást tartunk 
templomunkban, egyben Nikodémus atya névnapja, imádkozzunk érte! 

Augusztus 15., péntek, Szőz Mária mennybevételének ünnepe (Nagybol-
dogasszony). *** Parancsolt fıünnep ***, a szentmise-látogatás kötelezı. 
Templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. Ezen a napon 13.30-tól 18 
óráig szentségimádás is lesz templomunkban. 

Folytatás a belsı oldalon! 
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