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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, vasárnap, június 16.
Zsolozsma: saját
Péld 8,22-31 Róm 5,1-5 Jn 16,12-15
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! Miután az egyházi évben átéltük a megváltás
eseményeit, pünkösd ünnepét követő vasárnapon – mintegy
összefoglalásként – a Szentháromságot köszöntjük. Szunyogh Xavér
OSB atya a mai ünnepről ezt tanítja: «Minden áldást és kegyelmet a
Szentháromság nevében nyerünk, ezért hálás szeretettel
emlékezünk meg a jótéteményekről, melyeket nekünk a három isteni
személy juttatott.» Emiatt a mai szentmise áldozási énekében is a
Szentháromságot dicsérjük: „Mivel az Isten fiai vagytok, a Fia Lelkét
árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja: Abba, Atya!” (Gal 4,6)
A következő gondolat segít abban, hogy megértsük: miért ezt
az idézetet választották a mai ünnep kommuniójának. A KEK a II.
Konstantinápolyi Zsinat alapján ezt tanítja: «Az egész isteni üdvrend a
három isteni személy közös műve. Hiszen a Szentháromságnak, mivel
egy és ugyanazon természet, közös és azonos a tevékenysége is.»
(258)
Testvérem! Amikor a mennyei Atya örökbe fogad, az sokkal
több, mint az emberi örökbefogadás. Isten valóban a saját természetét
adja nekünk. Mind a hárman nekünk segítenek. A Lélek és az Eukarisztia
is úgy alakít minket, hogy Istent Atyánknak merjük szólítani, hiszen az
Oltáriszentség az egyetlen étel, amelyet nem az ember épít be magába,
hanem fordítva: az formálja magához az embert. DICSŐSÉGES
SZENTHÁROMSÁG! KÖSZÖNÖM GONDOSKODÓ SZERETETEDET. SEGÍTS, HOGY
ÉLETEM BIZONYÍTSA, TE VAGY AZ ÉN ATYÁM.
[M.a.]
8.30: tanév végi Te Deum a Szent Gellért Iskola részvételével
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
12.30: Fried Mátyás keresztelője

Zsolozsma: III. kötet, III. zsoltárhét
Hétfő, június 17.

2Kor 6,1-10 Mt 5,38-42

9.00: Tóth Kálmán temetése a Farkasréti temetőben
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban
A hétfőnkénti csendes szentségimádás időtartamát bővíteni szeretnénk.
Ezért szeretettel várjuk azoknak a kedves Testvéreknek a jelentkezését,
akik szívesen jönnének a szentségi Jézushoz a jelenlegi, 5-től 7 óráig
terjedő időt megelőző illetve ezt követő órában!
19.30: Krisztinavárosi esték: Bíró Aurél főlevéltáros előadása legújabb kutatásai
alapján a proletár diktatúra 1919. úrnapi terrorcselekményéről a plébánián.

Kedd, június 18.

2Kor 8,1-9 Mt 5,43-48

A szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig

Szerda. június 19. Szent Romuald apát

2Kor 9,6-11 Mt 6,1-6.16-18

Ezen a napon nem lesz szentmise templomunkban és az irodai és a karitász
fogadóóra elmarad
Csütörtök, június 20.

2Kor 11,1-11 Mt 6,7-15

9.00: Felszeghi Béláné temetése a Farkasréti temetőben

Péntek, június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes
2Kor 11,18.21b-30 Mt 6,19-23
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: a szentmise keretében végezzük el a vesperást .

Szombat, június 22. Fisher Szent János püspök és vértanú és
Morus Szent Tamás vértanú

2Kor 12,1-10 Mt 6,24-34

17.30: Szentóra a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus világméretű
előkészületei jegyében. Ennek keretében elimádkozzuk a Loretói litániát is.

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE - ÚRNAPJA, vasárnap, június 23.
Zsolozsma: saját
Ter 14,18-20 1Kor 11,23-26 Lk 9,11b-17

Testvérem! A kafarnaumi beszédet Eukarisztikus
beszédnek szoktuk nevezni, pedig így is nevezhetnénk: Jézus
csodálatos ígérete. (Vö.: Rajz Mihály atya) Úrnap gondolatköréhez
ez természetesen hozzátartozik. A beszédet két részre szokták
osztani. Az első rész Jézusról, mint kenyérről beszél. A második pedig
arról tanít, hogy Jézus teste és vére az emberek tápláléka. Mai
áldozási énekünk ebből a részből való: „Aki eszi az én testemet és
issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne - mondja az
Úr.” (Jn 6,57)
Amikor anyagot gyűjtöttem a mai gondolathoz,
hamarosan rátaláltam Mécs László versére, mely szinte teljesen
megmagyarázza az Úrnap kommunióját. «Vadócba rózsát oltok,
hogy szebb legyen a föld!» Jézus is ezt teszi, amikor
szentáldozáshoz járulunk. Mi mindannyian ’vadócok’ vagyunk
ugyanis, telve bűnnel, gyarlósággal, önzéssel. Ebbe az ’alanyba’
oltja magát Jézus, hiszen „bennem marad”. Szentáldozáskor
teljesen megvalósul bennünk szent Pál mondása: „Élek, de már nem
én, hanem Krisztus él énbennem” (Gal 2,20).
Testvérem! Köszönjük meg Jézusnak határtalan jóságát,
hiszen szeretete vezeti őt, akkor is amikor megígéri, és akkor is,
amikor az utolsó vacsorán nekünk ajándékozza szent testét és vérét.
ÖRÖM TÖLTI EL SZÍVEMET, HOGY BÁRMENNYIRE IS ’VADÓC’ VAGYOK,
JÉZUSOM TE SAJÁT MAGADAT OLTOD BELÉM. EZEK A TALÁLKOZÁSOK
DÖBBENTSENEK RÁ, HOGY TE MENNYIRE SZERETSZ ENGEM, ÉS ÉN IS
IGYEKEZZEM MEGVÁLTOZTATNI ’VADÓC’ MAGAMAT.
[M.a.]
8.30: a szentmise végén Úrnap-i körmenet, rövidített útvonalon. A körmenet
állomásai a templomban a mellékoltárok lesznek, és a körmenettel csak félig
kerüljük meg a templomot. Ennek oka legfőképp az, hogy az idei Úrnapja már a
nyári szünet idejére esik.
IV. zsoltárhét
Hétfő, június 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE
Zsolozsma: saját
Iz 49,1-6 ApCsel 13,22-26 Lk 1,57-66.80
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban

Kedd, június 25. Nolai Szent Paulinusz püspök (jún.22.)
Ter 13,2.5-18 Mt 7,6.12-1
A szentmise után a gyóntatás elmarad
Szerda. június 26. Alexandriai Szent Cirill püspök és egyháztanító
Ter 15,1-12.17-18 Mt 7,17-20
11.00: szeretettel várjuk nyugdíjasainkat évzáró bográcsozásra
a plébánia kertjébe
16.00-18.00: karitász fogadó óra
Csütörtök, június 27. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY

Bölcs 10,10-14 Mt 22,34-40

Péntek, június 28. JÉZUS SZENT SZÍVE
Oz 11,1.3-4.8c-9 Ef 3,8-12.14-19 Jn 19,31-37
17.30: a gyóntatás elmarad
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, június 29.SZENT PÉTER és SZENT PÁL APOSTOLOK
ApCsel 12,1-11 2Tim 4,6-8.17-18 Mt 16,13-19
Az esti szentmise végén Péter-fillérek gyűjtés az Apostoli Szentszék javára.
Vasárnap, június 23. évközi 13. vasárnap
I. zsoltárhét
1Kir 19,16b.19-21 Gal 5,1.13-18 Lk 9,51-62
A szentmisék végén Péter-fillérek gyűjtés az Apostoli Szentszék javára.

H í r e k
A padok mögötti asztalon találjuk a „Nyári gondolat” lapot. Családonként
vigyünkbelőle egyet-egyet, hogy ezzel segítsük nyári lelki felfrissülésünket.
Megjelent a Krisztinavárosi Hírek nyári száma. Testvéreink a Hírlevél
mellett találják kihelyezve a templomban, illetve honlapunkon is olvasható.
Idén nyáron emlékezünk meg Várhegyi István atya, előző plébánosunk,
halálának 10. évfordulójáról. Halálának napján – július 16-án, kedden – szeretnénk
imádkozni sírjánál, Esztergomban. Elképzelésünk szerint ez egy bő félnapos
programm lenne. Aki szívesen velünk jönne, azt kérjük, hogy július 1-ig
jelentkezzen az irodán, vagy a sekrestyében. Az utat annak megfelelően
szervezzük, hogy hányan megyünk.
Szeptember 1.-ig lehet szentmisét mondatni.

