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Naptár

ÚRNAPJA, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, június 3. zsolozsma saját
Kiv 24,3-8  Zsid 9,11-15  Mk 14,12-16.22-26

Testvérem! Úrnapja az Oltáriszentség, az Eukarisztia ünnepe. Ez a szó:
Eukarisztia, szó szerint hálaadást jelent. Nem csodálhatjuk tehát, hogy a
válaszos zsoltár szövegét a 115. zsoltárból választották, ami hálaadó zsoltár. A
17. versben ezt énekeljük: „Bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr
nevét hívom segítségül.” A  mi  áldozatunk  a  szentmise, a keresztáldozat
megjelenítése. Mai gondolatunk középpontjában tehát a szentmise áll.

„Az Úrnak mit adhatnék, mindazért, amit nékem adott?” Ha észreveszem
az  ajándékot,  akkor  hálát  szeretnék  adni.  T.  de  Charden  gondolata  jut  az
eszembe:  «Te  adtad  megváltó  áldozatul  magadat  érettünk.  Méltó,  hogy  Te
határozzad meg hálaadásunk módját is.» Jézus  pedig  ezt  mondta:  „Ezt
tegyétek az én emlékezetemre” (Lk  22,19).  A  zsoltár  pedig  így  folytatódik:
„Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül.” Az üdvösség
kelyhe  az  áldozat;  az  Úr  nevének  hívása  pedig  az  imádság. A kettő együtt a
szentmise. A  zsoltárban  még  ezt  olvassuk: „Drága dolog az Úr színe előtt,
szentjei dicső halála.” Hálaadásunk tárgya az is, hogy mennyei Atyánk
törődik övéivel. A vértanúkra emlékezve is szentmisét mutatunk be.

Testvérem! Mesterünk tanította: „Nélkülem semmit sem tehettek” (Jn
15,5).  Hálát sem adhatunk,  szentmisét sem mutathatunk be.  A zsidó levél  ezt
így fogalmazza meg: „Általa mutassuk be tehát Istennek mindenkor a dicséret
áldozatát” (13,15). KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY ÍGY HATÁROZTAD MEG HÁLAADÁSUNK
MÓDJÁT. [M.a.]

8.30: ünnepi szentmise, melyen a scola közreműködik, utána körmenet.

Hétfő, június 4.  Évk. 9. hét  I. zsoltárhét
2Pét 1,2-7  Mk 12,1-12

12.00: Tóth Istvánné temetése a Farkasréti temetőben
19.30: a képviselő testület gyűlése a plébánián

Kedd, június 5.Szent Bonifác püspök és vértanú
2Pét 3,12-15a.17-18  Mk 12,13-17

A szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, legkésőbb 10 óráig
11.45: Herdovics Lászlóné temetése az Újköztemetőben
16.30: Sivatagi show c. film vetítése Attila út 63. alatt
Szerda, június 6.  2Tim 1,1-3.6-12  Mk 12,18-27
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, június 7. 2Tim 2,8-15  Mk 12,28b-34
15.30: Enyedi László és Szatova Anasztázia esküvője
Péntek, június 8. JÉZUS SZENT SZÍVE

Oz 11,1.3-4.8c-9   Ef 3,8-12.14-19   Jn 19,31-37
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
18.30: ünnepi szentmise a gyűjtött imaszándékokra
szentmise utána vesperás

Szombat, június 9.A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
Iz 61,9-11  Lk 2,41-51a

10.30: pap és diakónus szentelés az esztergomi főszékesegyházban
18.00: loretói litánia
Évközi 10. vasárnap, június 10.  II. zsoltárhét

Ter 3,9-15   2Kor 4,13-5,1   Mk 3,20-35
 8.30: gitáros szentmise keretében cserkész ígérettétel és évzárójuk
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
18.30: bérmálás a szentmise keretében

Júniusi imaszándékok
Tengernek Csillaga imacsoport: a Szentlélek segítse bérmálkozó

Testvéreinket, hogy hitükben megerősödve, buzgó keresztény életet
éljenek.

Szent László imacsoport: hogy a közösségi média előmozdítsa a
szolidaritást és a másik tiszteletét a maga különbözőségében.

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: hogy az Úr Jézus ébresszen sok Szíve
szerinti papi hivatást a lelkekben, küldjön sok munkást szőlőjébe.


