
HISZEKEGY 

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek Teremtőjében. 
És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban; aki fogantatott 
Szentlélektől, született Szűz Máriától; szenvedett Poncius Pilátus alatt; 
megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon 
feltámadt a halottak közül; fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten 
jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem a 
katolikus Anyaszentegyházat; a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test 
feltámadását és az örök életet. Ámen. 

 
ÚRANGYALA 

PAP: Az Úr angyala köszönté…  HÍVEK: És ő méhébe fogadá Szentlélektől  
 szent Fiát.  

PAP: Üdvözlégy, Mária, ...  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária, … 

PAP: Íme az Úrnak szolgálóleánya.  HÍVEK: Legyen nekem a te igéd szerint.  

PAP: Üdvözlégy, Mária …  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária …  

PAP: És az Ige testté lett.  HÍVEK: És miköztünk lakozék.  

PAP: Üdvözlégy, Mária …  HÍVEK: Asszonyunk, Szűz Mária …  
PAP: Imádkozzál érettünk, Istennek HÍVEK: Hogy méltók lehessünk Krisztus 

szent Anyja! ígéreteire. 

Könyörögjünk! Kérünk Téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy 
akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését 
megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe 
vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. 
 

 

HIRDETÉSEK 

� Hálás köszönet a múlt vasárnapi nagylelkű adományokért.  
Perselypénz: $630, Clergy Support $35, Lóczi Tamás atyának $880, Zsolt 
atyának $1709, közösségnek $300. 

� A múlt heti képviselőtestületi ülés eredményeképpen a misék szeptember 
első vasárnapjáig (beleértve) tovaábbra is du. 4-kor kezdődnek. Ekkor a 
szentmise időpontját újra megvizsgáljuk, az egész közösséget érintő 
szavazás formájában.  

� Laszló atya tuljdonának és személyes dolgainak eladása jövő szombaton 
9-től lesz (1869 Florida Ave.). A magyar hívek számára azonban ez a 
garage sale már pénteken megkezdődik amikor 10-től 12-ig elővételben 
tudnak majd vásarolni. Az ebből bejövő összeg majd a Szent Laszlo 
alapítvány irányában lesz felhasználva. 

� Szentmisénk után mindenkit szeretettel várunk kávéra, süteményre a 
templomunk alatti teremben.  
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A SZENTMISE ÉNEKRENDJE 

Bevonulásra: 104 Kiben élünk, mozgunk 
Felajánlásra: 105 Szentháromságnak életem, 
Áldozásra: 114 Égből szállott szent kenyér, 
Befejezésre: 306 Magyar Himnusz 

 

Zsoltár 
Az Úr nékem pásztorom, ínséget nem kell látnom. 

 
ALLELUJA 

Jézus mondja: ,,Juhaim hallgatnak szavamra,  
ismerem ôket és a nyomomban járnak.'' 

 
A szentmise olvasmányai 

Jer 23, 1-6; Ef 2, 13-18; Mk 6, 30--34 

   
Gyertek velem, pihenjetek egy kicsit. Milyen nehéz 

kiszakadni a napi verkliből. Még a vasárnapot is 

alig tudjuk pihenőnappá tenni. Jézus ma is bíztat 

bennünket: gyertek hozzám, én felüdítelek titeket. 



Gondolatok a Szentatya új enciklikájáról – Federico Lombardi SJ  

Fejlődés, ingyenesség és remény 

Újra meg kell találnunk a bátorságot, hogy megtervezzük az emberiség jövőjét: 
nem a letűnt ideológiák önámításával, hanem azzal a szabadsággal, amely 
magába gyűjti a népek pozitív és negatív tapasztalatainak összességét, a 
különböző tudományágak és a ráció megfontolásait – ez az egyik üzenete a 
pápa új enciklikájának – írja Frederico Lombardi. 

Mindez azonban üres és tehetetlen felbuzdulás lenne az éló hit nélkül. Az 
igazságban megvalósuló szeretet az ajándék élményét adja meg az embernek – 
mondja a pápa. Az ingyenesség, az ajándékozás változatos formákban van jelen 
életünkben. Az emberi lény transzcendens dimenziója az ajándékozásban 
mutatkozik és valósul meg – ez az enciklika egyik központi megállapítása. Az 
ajándékozás és az ingyenesség logikája a kulcsa annak a testvériségnek, 
amelyben a pápa körvonalazódni látja az emberiség drámai problémáinak igazi 
megoldását a globalizáció korában. Ezek a problémák: az egyensúly hiánya és 
az éhség, a kulturális és lelki hanyatlás, amely az emberi személy méltóságát 
fenyegeti. Ide tartoznak még a tisztán haszonelvű gazdasági mechanizmusok, 
vagy a technika korlátlan hatalmának ideológiája.  
A válság miatt ma joggal gondterheltek a világ vezetői, és hatásaitól a 
szegények szenvednek a leginkább. Ezt az alkalmat viszont ki kell használnunk 
arra, hogy mélyebben megvizsgáljuk kik vagyunk, hogy egymás testvérei 
legyünk a szeretetben és az ajándékozásban, túl az anyag zárt és vak 
látóhatárán. Mert ha nem, a globalizáció nem egy életlehetőség, hanem a 
szolgaság egyre drámaibb örvénye lesz  – zárja jegyzetét P. Federico Lombardi 
jezsuita. 

 
A Caritas in veritate pápai enciklika tartalmi ismertetése (4)  

Hatodik fejezet: A nemzetek fejlődése és a technológia (68. – 77. pontok) 

Az utolsó fejezet a fejlődés mai, 
konkrét formájának egyik 
legkényesebb területét vizsgálja és 
világítja meg a „szeretet az 
igazságban” gondolat szempontjából. 
XVI. Benedek pápa intéssel kezdi a 
téma tárgyalását: az ember azt hiszi, 
hogy újjá teremtheti magát a 
technológia csodájának segítségével 
és a gazdasági fejlődés révén, 
„Prométheuszi elbizakodottság” él 
benne, ahelyett, hogy magába nézne 
és felfedezné újra a szívébe írt 

természettörvény alapvető normáit. „Az ész hit nélkül a mindenhatóságába vetett 
hit illúziójában bukdácsol.” (68. pont) 

Az Egyház tanításában a technológia „válasz Isten parancsára, hogy az ember 
formázza meg és művelje meg a Földet, amit rábízott, és szolgálja a szövetséget 
az ember és a környezet között, azt a szövetséget, amely Isten teremtő 

szeretetét kell, hogy tükrözze.” (69. pont) A technológia – a morális felelősség 
gyümölcse.  

A technológia a közjó követelményeinek is meg kell, hogy feleljen, mind a 
szakmai kompetencia, mind az erkölcsi felelősség, mind a béke megőrzésének 
szempontjából.  

A technológia legfrekventáltabb területe a biotechnológia. Alapvető küzdelem a 
technológia felsőbbsége és a morális felelősség között a bioetika területén 
alakult ki: ezen a téren az integrált, egész emberi fejlődés lehetősége 
radikálisan megkérdőjelezhető. A kérdés az, hogy az ember önmagától, saját 
munkájától, vagy Istentől függ-e? Az ön-központú technológia-használat 
irracionálissá válik, megtagadja az értelmet és az értéket. Például az in vitro 
megtermékenyítés technológiai felsőbbsége az emberi méltóságot tagadja. Az 
abortusz és eutanázia a „halál kultúráját” erősíti. (75. pont)  

Az emberi lélekről szóló redukcionista nézetek, a droghasználat a remény 
hiányának jelei, az üresség és szenvedés fokozói. Ilyenkor nincs meg az 
integrált, holisztikus emberi fejlődés, és nem teljesül az egyetemes közjó sem, 
ha az ember lelki és morális, tehát immateriális jólléte nincs beleszámítva (76. 
pont). Az integrált emberi fejlődés az, amit a „szeretet az igazságban” hoz 
létre.  

 
Következtetések (78. – 79. pontok) 

Az utolsó két pont inkább ima, mint racionális összefoglaló, de éppen ezzel 
bizonyítja a pápa, hogy az ész és hit szervesen összetartoznak. Az ima is 
szemléletesen megmutatja, mi a lényege az egész körlevélnek; úgy, mint a 
cím, a konklúzió is jelzésként szolgál. A következő gondolatokkal búcsúzik XVI. 
Benedek pápa. 

Isten nélkül nem tudja, merre menjen, nem érti magát az ember. „Hisz 
nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5) Isten nélkül az ember nem tud 
hiteles humanizmust sem kifejleszteni. Az Istenre való nyitottság eredményezi 
a nyitottságot az embertárs felé is. Isten ad erőt, hogy harcoljunk és 
szenvedjünk a közjóért, annak szeretetéért, mert Ő a mi Mindenünk, 
legnagyobb reményünk. A legnehezebb időkben Isten szeretetéhez kell 
fordulnunk.  

Szent Pál évének bezárásával, a Mi Atyánk reményét fejezzük ki az apostol 
saját szavaival: „Szeressetek tettetés nélkül, irtózzatok a rossztól, 
ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben legyetek gyöngédek 
egymáshoz, a tiszteletadásban előzzétek meg egymást.” (Róm 12,9-10) 

Az enciklika központi üzenetének kimondásával zárja az írást XVI. Benedek 
pápa: 

„…a világ, az élet, a halál, a jelenvalók, az eljövendők: minden a tietek. Ti 
azonban Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig az Istené.” (1Kor 3,22-23) 
Máriát, az Egyház anyját, az Igazság székét, a Béke királynőjét kérjük, hogy 
védjen és segítsen, hogy továbbra is „nagylelkűen a teljes ember és minden 
ember fejlődése feladatának tudjuk szentelni magunkat.” (79. pont)  


