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Naptár
Évközi 10. vasárnap, június 10.

II. zsoltárhét
Ter 3,9-15 2Kor 4,13-5,1 Mk 3,20-35

Testvérem! A mai olvasmány a «protoevangélium» (ősörömhír) történetét
mondja el. A bűnbeesés után Isten rögtön a megváltás örömhírét is meghirdeti.
Érthető tehát, hogy a bűnbánati zsoltárok közül azt választották a mai napra
válaszos zsoltárnak, amely egyben zarándok zsoltár is. A 129. zsoltárt a
zarándokló zsidók örömmel imádkozták, hiszen az együttlét, a találkozás örömét
is megénekli. Így tehát egyértelműen segít az olvasmány megértésében.
„A mélységből kiáltok, Uram, hozzád, Istenem hallgass a szómra.” A
mélység, a régi elképzelés szerint az alvilág, a «Seol», a reménytelenség
szállása. A bűnös tudja, hol a helye, de ismeri a protoevangéliumot, ezért
Istenhez mer fordulni: „Tebenned remélek, Uram, és igédben reménykedik
lelkem.” Ebben a rövid mondatban a remény kétszer is szerepel. Aki így
várakozik, az megtapasztalta a reményt adó szeretetét. Tudja, hogy az Úr nem
úgy gondolkodik, mint az emberek. „Ha számon tartod (tartanád) a vétkeket,
Uram, Uram, ki az, aki előtted megállhat?” Isten világából látszódik meg jól a bűn
mélysége. De itt ismerhetjük meg igazából az irgalom forrását is: „De nálad
bocsánatot nyer a vétek, ezért félve tisztelünk téged.” Aki a bűnbeesés után
nemcsak büntet, hanem megváltót is ígér, annál biztosan elnyerhetjük bűneink
bocsánatát. Ebből érthető az istenfélelem ószövetségi gondolata: nem
szeretném őt megbántani.
Testvérem! A 129. zsoltárt mindig szerdán imádkozzuk «Az imaórák
liturgiája» befejező imaórájában. A nap lezárásában és a válaszos zsoltárról való
elmélkedésben is sokat segít a zsoltár 7. verse, amit válaszként énekelünk: „Az
Úrnál az irgalom, és bőséges a megváltás nála.” SZÍVBŐL KÖSZÖNJÜK MEG AZ
ÚRNAK, HOGY MEGVÁLTOTT MINKET.
[M.a.]
8.30: a gitáros szentmise keretében cserkész évzáró ígérettétellel
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat.
18.30: bérmálás a szentmise keretében

Hétfő, június 11. SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21-26;13,1-3 Mt 10,7-13
17.30: gyóntatás: Csaba atya
Kedd, június 12.
1Kir 17,7-16 Mt 5,13-16
A szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, legkésőbb 10
óráig
Szerda, június 13. Páduai Szent Antal
16.00–18.00: karitász fogadóóra

1Kir 18,20-39 Mt 5,17-19

Csütörtök, június 14.
1Kir 18,41-46 Mt 5,20-26
9.00: Nyugdíjas séta: a Molnár C. Pál Galéria Ferenczi Béni-kiállítását
tekintjük meg.
Péntek, június 15. Árpád-házi Boldog Jolán
1Kir 19,9a.11-16 Mt 5,27-32

17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, június 16.
18.00: loretói litánia
Évközi 11. vasárnap, június 16.

1Kir 19,19-21 Mt 5,33-37

III. zsoltárhét
Ez 17,22-24 2Kor 5,6-10 Mk 4,26-34
8.30: a szentmise keretében Te Deum, melyen részt vesz a Szent
Gellért Iskola is

A képviselőtestület beszámolója

MÚLTBÉLI

ESEMÉNYEK

Május
10. nyugdíjas séta az AVE Kiállítóházba
12. A Vox Humana női kórus és egy svéd énekkar közös koncertje volt
templomunkban.
13-19.Pünkösdi készület: a Szentlélek gyümölcseiről elmélkedtünk. Szombat este
matutínumot énekeltünk.
21. Szabó Imre plébános atya halálának 42. évfordulója volt.
Karizmák ünnepe Máriaremetén
22. Krisztinavárosi esték: Szőke Péter, a Szent Egyed közösség magyarországi
vezetőjének előadása „A szegények evangelizálnak minket.” címmel
26. Élő rózsafüzér zarándoklat: egyházközségünkből többen részt vettek a
zarándoklaton
hajókázás a Dunán Matolcsy Kálmán atyával
Június
2. a NEK-hez kapcsolódó szentségimádás volt templomunkban du. 5 órakor, melyen
kb. 35-en vettek részt.
3. Úrnapja: a körmeneten a résztvevők szépen egységesen, le nem maradozva
vonultak.
5. filmvetítés: a Sivatagi show című filmet vetítettük.
8. Jézus Szíve ünnepe este 6 órakor litánia
9. papszentelés Esztergomban
JÖVŐBELI

ESEMÉNYEK

14. nyugdíjas séta: Ferenczy Béni késői műveinek megtekintése
17. ½ 9 órakor Te Deum
18. este ½ 8: Krisztinavárosi esték: Dr. Bucsy-Sólyomváry Anna – Kérdezze meg
gyógyszerészét
30. ½ 7 órakor Szabó Oszkár atya ezüstmiséje
Július
1. péterfillérek gyűjtése
6. elsőpéntek, szentmise reggel 8 órakor is lesz a templomban

8. ½ 12-kor megmlékezünk Gyimóthy atya halálának 37. évfordulójáról
12-16. plébániai nagytábor Mogyoróskán
Csütörtök: délután: megérkezés, tábornyitás
Péntek: délelőtt: a cserkészek szervezésében sportnap;
délután: előadások
Szombat: délelőtt: kirándulás Vizsolyba;
délután: lelki nap; éjszaka: szentségimádás
Vasárnap: délelőtt: cserkésztáborban szülői nap, közös programok,
ebéd; délután: szentmise; este: tábortűz
Hétfő: délelőtt: Boldogkőváraljára kirándulás, ebéd;
délután: hazautazás.
Eddig kb. 50-en jelentkeztünk.
15. Várhegyi atya halálának 9. évfordulója alkalmából megemlékezés a ½ 9
órai szentmisében.
Augusztus
3. elsőpéntek, szentmise reggel 8 órakor is lesz a templomban.
4. A templombúcsú vigíliáján azesti szentmise ¼ 8 órakor kezdődik, az
espereskerületi atyák résztvételével.
5. Templombúcsúnk ünnepe. Az ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik,
mert a Mária Rádió közvetíti. Aznap egész napos szentségimádás is
lesz.
14. Este ½ 7-kor Nagyboldogasszony ünnepi vigília szentmise lesz.
15. Nagyboldogasszony kötelező ünnep – délelőtt csak ½ 12-kor,
és este ½ 7-kor lesz mise
20. este nem lesz szentmise
Szeptember
2. de. ½ 9-kor Veni Sancte
7. elsőpéntek, az iskolában lesz ¼ 8-kor a reggeli szentmise
8. lecsóparti a plébánia kertjében
13. de. nyugdíjasok sétája
Október
27. a plébánia őszi zarándoklata
EGYÉB:
1.

A plébániaudvar hiánypótlási munkái az építők ígérete szerint június
hónapban elkészülnek.

