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DIES DOMINI – AZ ÚR NAPJA 

 
 Sokan megkezdték már a jól megérdemelt nyári szabadságukat, vakációjukat. 
Ám nem szabad elfeledkeznünk az Úr napjának, a vasárnapnak megszenteléséről, 
amelyre már 24 évvel ezelőtt figyelmeztetett minden katolikus hívőt föntebbi kezdetű 
apostoli levelében II. János Pál pápa. A helyzet azóta még rosszabb lett. Sokan úgy 
tartják, a vasárnap is ugyanolyan nap, mint a többi hat. Ez azonban nem így van. Meg 
kell azt szentelnünk szentmisehallgatással, pihenéssel, kapcsolataink ápolásával és 
szellemi-lelki töltekezéssel, külsőleg ünnepibb ruházattal, emelkedettebb attitüddel. 
 „A hit napja. E napon a Szentlélek, az egyház élő „emlékezete” (vö. Jn 14,26) 
a Föltámadott első megjelenéséből olyan eseményt formál, amely megújul Krisztus 
minden tanítványának „mai napján”. Amikor vasárnap összegyűltek, ott vannak az Úr 
színe előtt, a hívők Tamáshoz hasonlóan hallják a fölszólítást: „Tedd ide az ujjadat és 
lásd a kezeimet; nyújtsd ki a kezedet és tedd az oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem 
hívő!” (Jn 20,27.) Igen, a vasárnap a hit napja. Ezt hangsúlyozza az is, hogy a 
vasárnapi Eucharisztiának, mint a liturgikus ünneplésnek általában, része a hitvallás. 
Az elmondott vagy elimádkozott Krédó nyilvánvalóvá teszi a vasárnap keresztségi és 
húsvéti jellegét, és olyan nappá avatja, melyen a megkeresztelt ember, fölelevenítve 
a keresztségi ígéreteket, sajátos jogcímen megújítja a Krisztushoz és az 
evangéliumhoz tartozását. Amikor hallgatja az Igét és magához veszi Jézust, és 
Tamás apostollal együtt vallja: „Én Uram, én Istenem!” (Jn 20,28.) 
 Mással nem helyettesíthető nap. Ezek után érthető, hogy korunk minden 
nehézsége dacára is miért kell e napot megőriznünk és mélyen átélnünk. Egy III. sz. 
elején élt keleti szerző tudósít arról, hogy a hívők már akkoriban mindenütt 
rendszeresen megszentelték a vasárnapot. A spontán gyakorlatból később jogilag 
szentesített törvény lett: az Úr napja hetekre tagolta az egyház kétezer éves 
történetét. Elgondolható-e, hogy a jövőjét továbbra is ne határozza meg? Korunk 
problémái melyek nehézzé teszik a vasárnap kötelezettségének teljesítését, nem 
akadályozzák az egyházat abban, hogy érzékenyen és anyai módon figyeljen 
gyermekei helyzetére. Ezért kötelességének érzi új kateketikai és lelkipásztori 
megoldások találását, hogy rendes körülmények között egyetlen gyermeke se legyen 
megfosztva a kegyelem áradásától, amit az Úr napjának ünneplése hoz magával… A 
harmadik évezred küszöbén a keresztény vasárnap megünneplése -tartalma és 
sajátosságai s a hit alapjaival való kapcsolatának következtében- a katolikus 
keresztény jellegzetessége marad.”  

 



 

 

A PROPAGANDA ERETNEKSÉGE 
„Jobb lett volna nekik az igazságosság útját meg sem ismerni, mint annak 

megismerése után eltérni a nekik adott szent parancstól” (2Pét 2,21) 
 

 Müller bíboros egy rövid interjúban eretnekségnek nevezte James Martin SJ 
(már az is botrány, hogy ez jezsuita papként működhet) szodomita propagandáját. Ez 
elég konkrét, egyházjogilag értelmezhető vád egy olyan viselkedésre, amelytől sokan 
természetes undorral visszahőkölnek, de amelyről mégsem mernének ilyen sarkosan 
fogalmazni, és amelyet mások emberjogi kérdésnek vélnek, végképp nem értve, mi 
köze van ennek a hithez. Mert hát a szerelem az szerelem… 
 Az eretnekség egyike a hitetlenség három formájának, amelyet hagyomá-
nyosan megkülönböztet az egyház; éspedig az eretnekség, a hitehagyás (aposztázia) 
és a skizma (szakadárság). Az első kettő, mert annak az elutasítását jelentik, amit a 
hittel már megkaptunk. (L. 751. kánon.) 
 A formális eretnekség egy hittétellel szembeni vétkes ellenállás, makacs 
elutasítása valaminek, ami isteni és katolikus hittel elfogadandó igazság. A tágabb 
értelemben vett materiális eretnekség abban áll, hogy egy hitkérdésben tévedünk, 
vagy tudatlanságból tagadunk egy hittételt. Ez csak akkor válik formális 
eretnekséggé, így a hit erénye elleni bűnné, ha valakit tájékoztatnak a tévedéséről, 
ám az kitart makacsságában. Ugyanígy formálissá válik az eretnekség akkor, ha az 
illető tudhatott volna vagy tudni kellett volna róla (ezutóbbi miatt a leküzdhetetlen 
tudatlanság esete sohasem állhat fönn egy teológiát végzett pap esetén.) 
 A formális eretnekség minden tette a hit erényének elvesztésével jár. Az eretnek 
megtagadja a hit egy tantételét, és a saját ítélőképességét teszi a döntés kritériu-
mává: önmagát teszi döntőbíróvá. Más szóval: a hitetlenségben az ember szándéko-
san úgy dönt, hogy nem veti alá az értelmét Istennek, az egyháznak és az igaz hitnek, 
amint a Szentírás, a szenthagyomány és a tanítóhivatal révén megismerte. 
 Aquinói Szent Tamás ezért mondta, hogy „a hitetlenség, amennyiben bűn (azaz 
nem materiális eretnekségről van szó), a gőgből ered, amely miatt az ember nem 
hajlandó értelmét a hit szabályainak és az atyák józan értelmezésének alávetni.” 
 A hitetlenség bűnének súlyossága nagy, mert véglegesen elválasztja az embert 
attól, hogy Isten vezesse; és meghamisítja magát az Istenről alkotott elképzelését is. 
 Isten a teremtésben és a kinyilatkoztatásban adott akarata a szexualitás 
megélését egyedül a házasságon belülre szánta, ezért minden házasságon kívüli tett 
súlyos bűn. A természet elleni szexuális cselekedetek pedig olyan perverziók, 
amelyek egyúttal a természet rendjében megnyilvánuló isteni akarat elleni lázadás. 
Müller kardinális tehát joggal nevezi az ilyen bűnök normalitását hirdető tetteket 
eretnekségnek. Az eretnekségek végső oka tehát a gőg. Nem véletlen, hogy ez a 
szodomita propaganda a „pride” (prájd am. gőg, büszkeség angolul), azaz a gőg 
fogalmában látta megfelelőnek összefoglalni mibenlétét és kifejezni törekvéseit. 
 

HUMOR 
 

 Egy idős úr benyit  egy belvárosi üzlet ajtaján, és kérdi: -Azt olvasom az ajtón, 
hogy „Vétel és eladás”. Tulajdonképpen mit vásárolnak? -Mindenféle fölösleges, 
semmirevaló ócskaságot… -És mit adnak el? -Csupa értékes, antik dolgot! 



 

 

 
SZENT TAMÁS APOSTOL 

 
 Hetvenkedve fogadta Jézus föltámadásának jó hírét. Tamáskodása a föltámadt 
Krisztus előtt megsemmisült, amikor bűnbánóan megvallotta az egyház húsvéti hitét: 
„Én Uram, én Istenem!” Életéről nem tudunk semmi biztosat, csak amit az evangélium 
ír. A hagyomány szerint India népeinek hirdette az evangéliumot. Edesszában a VI. 
sz. óta július 3-án emlékeznek meg holttestének átviteléről. 
 

PORTUGÁLIAI SZENT ERZSÉBET 
 

 Árpádházi Szent Erzsébet unokahúga. Aragónia királyának családjába született 
1271-ben. Gyermeklányként adták feleségül Portugália királyához, akinek két 
gyermeket szült. Hősies lélekkel, imádkozva és jót cselekedve viselte gyötrelmeit és 
nehézségeit. Férje halála után szétosztotta javait a szegények között, és fölvette 
Szent Ferenc harmadik rendjének öltönyét. Mialatt fia és veje között a béke vissza-
állításán fáradozott, 1336. július 4-én, Estremozban érte utol a halál. Ünnepe július 4. 
 

ZACCARIA SZENT ANTAL MÁRIA 
 
 A lombardiai (Itália) Cremonában született 1502-ben. Páduában orvosi tanul-
mányokat folytatott, majd pappá szentelték. Ő alapította a Szent Pálról elnevezett 
vagy más néven Barnabiták társulatát. Ez a társaság sokat javított a hívek erkölcsein. 
Meghalt 1539. július 5-én Cremonában. 
 

GORETTI SZENT MÁRIA 
 

 Corinaldóban (Itália) született 1890-ben szegény családból. Nettuno közelében 
telt küzdelmes gyermekkora. Édesanyját segítette a házimunkában. Szent életet élt, 
és állhatatos volt az imádságban. Egy Alessandro nevű 20 éves fiatalembernek igen 
megtetszett a kis Marietta, akit megkörnyékezett. Vágyainak nem tudva ellenállni, 
megpróbálta Mariettát megerőszakolni. Mivel az ellenállt, megkéselte, és abba 1902. 
július 6-án belehalt. XII. Pius pápa 1950-ben avatta szentté, melyen jelen volt még 
édesanyja és börtönbüntetését töltő gyilkosa is. Július 6-án ünnepeljük. 



 

 

 
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI 

(Évközi 14. vasárnap: Szent Tamás apostol) 
 

1./ Ma de. 9-től 10 óráig tartjuk a júliusi szentségimádást, a végén litániával. 
 
2./ Szerda Goretti Szent Mária szűz, szombat pedig Zhao Rong Szent Ágoston és 
kínai vértanútársai emléknapja. 
 
3./ Pál Apostol Óvodába 6 órás gondnoki és 8 órás konyhai kisegítői állás betöltésére 
várnak jelentkezőket. Érdeklődni és jelentkezni ott helyben. 
 
4./ A nagy nyári hőségben fogyasszunk sok ásványvizet, cukrozatlan gyümölcslevet, 
és kerüljük a tűző napot de.10 és du. 16 óra között. 
 
5./ Jövő vasárnap tartjuk a júliusi nagygyűjtést. Kérjük, töltsetek be miseszándékokkal 
minden szabadon maradt napot, amíg lehet. Majd július 12-étől máris csökken ez a 
lehetőség, mert nyáron a kedd esti szentmisék elmaradnak!             
 
                                               

MISEINTENCIÓK 
 

Szombat 15 h   Élő Sándor és Erzsébet hálaadása 50. ház. évf.-n                        É 

           18.30 h   Elsőszombati rózsafüzér-ájtatosság                                              CS 

                19 h   +Tóth János apát (20. évf.)                                                             É 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP: Szent Tamás apostol; július 3. 
8 h      G            Hálaadás születésnapon                                                                 É 
9 h      H             Csöndes szentségimádás, a végén litániával                            É 
10 h    G            Pro populo: élő híveink és jótevőink; élő unokák és +szülők          É 

11 h    G            Vincze Natália keresztelője                                                            CS 

14 h    G            Szalai Ádám és Matócsi Gréta esküvője                                         É  

Kedd 19 h                                                                                                                CS 
Szerda 7 h  Élő János és Ildikó 53. és László és Ildikó hálaadása 28. ház. évf.-n É                   
10 h            +Gunda Ákosné Teréz temetése Cinkotán                                           É 
Csütörtök 19 h                                                                                                        CS 
Péntek 7 h        A tisztítótűzben szenvedő lelkek                                                     É 
Szombat 19 h                                                                                                           É 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP: július 10.  
8 h     G              +Keresztúri Mária É 
10 h   G              +id. Fekete János édesapa (39. évf.) É 
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