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HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA, május 12. Jó Pásztor vasárnapja, könyörgő nap
papi hivatásokért
ApCsel 13,14.43-52 Jel 7,9.14b-17 Jn 10,27-30
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! Ma jó Pásztor vasárnapján eszünkbe juthatnak a
katakombákban ma is fellelhető jó Pásztor képek. Ezek az ábrázolások
elődeinket ugyanúgy mély érzésekkel tölthették el, mint minket a Jézus
Szíve, vagy az Isteni Irgalmasság képei. Szunyogh Xavér OSB atyánál
erről a vasárnapról ezt olvastam. «Hálásnak kell lennünk, mert
Nagypéntek után nem kell nekünk magyarázni, ki az a jó Pásztor, aki
életét adja juhaiért.»
Ezt a hálás lelkületet tükrözi mai szentmisénk áldozási éneke is:
„Feltámadt a jó Pásztor, aki életét adta juhaiért és meghalt az ő nyájáért,
alleluja.” Nagyon fontos megállapítással kezdődik énekünk: „Feltámadt.” Él
most is, azaz velünk van. Jézus most is jó Pásztorként tevékenykedik.
Ma is táplálja nyáját az Eukarisztia által. Feltámadni csak az tud, aki
meghalt. Ő az, „aki életét adta juhaiért és meghalt az ő nyájáért.” Konkrétan
értem is, hiszen szent Pál ezt írja: «Isten Fiának hitében élek, aki szeretett
engem, és feláldozta magát értem» (Gal 2,20). Ezt az áldozatot jelenítjük
meg minden szentmisében. «Ez az én testem, mely értetek adatik.»
Testvérem! A jó Pásztor hasonlat a szeretet és az odaadás jelképe.
Ha Jézus testével táplálkozunk, ő bennünket magához hasonlóvá alakít.
Szeretetből nekünk is áldozatot kell hoznunk tehát testvéreinkért. JÓ
PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY MA IS MAGADDAL TÁPLÁLSZ. FORMÁLJ
MAGADHOZ HASONLÓVÁ, HOGY KÉPES LEGYEK AKÁR AZ ÉLETEMET IS
FELÁLDOZNI BÁRÁNYAIDÉRT, HISZEN ENGEM IS MEGHÍVTÁL PÁSZTORAID KÖZÉ.
[M.a.]
Tomka Ferenc atya jövő vasárnap fog gyóntatni
12.30: Légrády Nóra keresztelője

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát.

Hétfő, május 13. Fatimai Boldogságos Szűzanya
Iz 61,9-11 Lk 11,27-28
12.00: Belovári Gáborné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
18.00: a litánián a 0-2. osztályos gyermekek működnek közre, utána
Szentségimádás iskolája sorozat 12., befejező estéje
20.00 fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, május 14. Szent Néreus és Szent Achilleus (máj. 12.)
ApCsel 11,19-26 Jn 10,22-30
Reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de
legkésőbb 10 óráig
Szerda. május 15.
ApCsel 12,24-13,5a Jn 12,44-50
8.00: a Szent Gellért Iskola részt vesz a szentmisén
9.30: Nyugdíjas délelőtt a plébánián
16.00-18.00: karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra
Csütörtök, május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
ApCsel 13,13-25 Jn 13.16-20
Péntek, május 17.Boldog Scheffler János püspök és vértanú
ApCsel 13,26-33 Jn 14,1-6
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, május 18. Szent I.János pápa és vértanú
ApCsel 13,44-52 Jn 14,7-14
10.00: Döry Izabella keresztelője
HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA, május 19.
ApCsel 14,21b-27 Jel 21,1-5a Jn 13,31-33a.34-35
8.30: gitáros szentmise

A képviselőtestület beszámolója

TESTVÉREIM!
A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az Eucharisztia
hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére! Arra kérlek ezért
Benneteket, hogy az áldozáskor külső tetteitekben is mutassátok ezt meg!

Ezért:

Múltbéli események
Április:
3. Filmvetítés – Marie története. 10 fő volt jelen.
3-6. Csere-bere akció. Bevétel kb. 30 ezer Ft. Jó minőségű ruhák érkeztek,
melyeket a saját felhasználáson túl a szokásos csatornákon keresztül
juttattunk el a rászorulókhoz. Közösségi eseménnyé nőtte ki magát a
rendezvény.
6.

Felnőttek lelki napja. 6-8 fő részvételével. A kis létszámot valószínűleg az
okozta, hogy sokan vettek részt a péliföldszentkereszti lelkigyakorlaton.

7.

Gyűjtés a Szentföld javára. 320 ezer Ft-ot adomány gyűlt össze.

12. Tabáni keresztút, 180-200 fő részvételével.
Mihály atya köszöni a segítőknek az előkészítésben (pl. takarítás) és a Nagyhét
programjainak lebonyolításában való közreműködést és minden résztvevőnek
a közös ünneplést.
28. Tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje. A meghívott 19 főből 5-6-an jöttek
el.
30. Szent Adalbert ünnepe.
Május
1.

Beethoven Budán koncertsorozat újabb állomása templomunkban. Teljes
teltház volt, jól sikerült az előadás.

2.

Szt. Flórián ünnepe alkalmából megemlékezés és koszorúzás a Tűzoltóságon.
10 felnőtt és 5-6 gyermek vett részt.

3.

A gimnázium ballagási szentmiséje 16 órakor

5.

Anyák napja.
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel áldozáshoz; mi
várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás mellett, kettes sorban
sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak legyen hely, akik kifelé fordulva
mennek a helyükre. (Kérem, akkor is kettős sorba álljunk, ha egy áldoztató van
és így is álljunk az áldoztató elé!)
Menjünk közel az áldoztatóhoz, egészen a lépcsőig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni. Áldozás előtt érthetően válaszoljunk
„Ámen”-t az áldoztató szavaira – ez valójában hitvallás! Ha szájba áldozunk,
tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a szánkat, amíg az áldoztató
nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget. Ha kézbe áldozunk, már
odaérkezéskor készítsünk trónust a kezünkből! (Ne utolsó pillanatban emeljük
fel a kezünket.) Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és
nincs rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés. Csak akkor tudunk két kezünkből
trónust készíteni, ha mindkét kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk
semmit. Emeljük magasra a kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe
helyezett Szentostyát az alul lévő kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük
magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, tenyerünkből az ujjaink közé csúsztatva az
Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük és a tenyerünkből se
áldozzunk.) A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van,
(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az OLTÁRISZENTSÉGET,
és mást is akadályozzunk meg ebben!
Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés) ne
zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve communio, ami
közösséget jelent. Ezért kapcsolódjunk be a közös énekbe is, hiszen közös
lakomán veszünk részt, (az ének szüneteiben van idő az egyéni imádságra is).
Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget, mert
a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna.
Bíboros atyánk kérésére az áldoztatást és a gyermekek megáldását
szétválasztjuk a szentmiséken. A szülőknek, amikor áldozni jönnek,
természetesen nem kell a padokban hagyni a karon ülő gyermekeiket, de a
gyermekeik megáldása nem az áldozás közben, hanem az áldoztatás után lesz.
A nagyobb gyerekeket pedig, akik még nem áldoznak, arra hívjuk, hogy most
már ne az áldoztatáskor, hanem azt követően külön, önállóan jöjjenek ki az
oltárhoz, ahol áldás jeléül kis keresztet kapnak.
Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk!
Szeretettel:

Mihály atya

