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Vasárnap, június 30. évközi 13. vasárnap
I. zsoltárhét
1Kir 19,16b.19-21 Gal 5,1.13-18 Lk 9,51-62
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! Mai áldozási énekünk a 102. zsoltár első verse. A
Jeruzsálemi Biblia ennek a zsoltárnak ezt a címet adja: «Az Isten
szeretet». Ez a zsoltár igazából Isten számtalan ajándékát sorolja
fel, amely mind Isten szeretetének a következménye. Ezért már
elején így szólít fel minket: „Áldjad, lelkem, az Urat, egész bensőm az ő
szent nevét áldja!”
A magunk erejéből nehezen, vagy egyáltalán nem vagyunk
képesek erre. Szent Ágoston ezért így biztat: «Mindegyikünk
ébressze és buzdítsa a saját lelkét és mondja neki: „Áldjad, lelkem,
az Urat.”» Ez azért fog sikerülni, mert Isten ajándékai meggyőzik erről.
Szent Ágoston később így folytatja: «A zsoltár ugyanis arra vállalkozott,
hogy megmutatja, miért kell áldania lelkünknek az Urat.» Mi tudjuk,
hogy Isten szeretet-ajándékai közül kiemelkedik egy. Szent János
evangéliumában olvassuk: «Mivel szerette övéit, akik a világban voltak,
még egy végső jelét adta szeretetének» (13,1). Ez pedig az
Eukarisztia, amiért nem tudunk eléggé köszönetet mondani.
Testvérem!
Szent
Ágoston
tovább
elmélkedik
mai
communionkról: „Egész bensőm az ő szent nevét áldja!” «Kérdezed,
hogy mi a bensőd? – Maga a lelked. … A lelked szólaltassa meg Isten
dicséretét.» És ez a dicséret ne csak a templomokban szóljon,
hanem «akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást tesztek, tegyetek
mindent Isten dicsőségére» (1Kor 10,31). URAM JÉZUS! KÖSZÖNÖM
LEGNAGYOBB AJÁNDÉKODAT, AZ OLTÁRISZENTSÉGET. JUSSON MINDIG AZ
ESZEMBE, HOGY EZÉRT HÁLÁT KELL ADNOM, DICSŐÍTENEM ÉS ÁLDANOM KELL
TÉGED. ÁMEN.
[M.a.]
A szentmisék végén Péter-fillérek gyűjtés az Apostoli Szentszék javára.

Idén nyáron emlékezünk meg Várhegyi István atya, előző plébánosunk,
halálának 10. évfordulójáról. Halálának napján – július 16-án, kedden –
készülünk sírjához Esztergomba. Ott szeretnénk imádkozni érte. Elképzelésünk
szerint ez egy bő félnapos programm lenne. Aki szívesen velünk jönne, azt
kérjük, hogy jelentkezzen még a mai napon a sekrestyében, vagy holnap az
irodán. A jelentkezés határidejét július 1-ben határoztuk meg. Az utat annak
megfelelően szervezzük, hogy hányan csatlakoznak hozzánk.
Hétfő, július 1.
Ter 18,16-33 Mt 8,18-22
9.00: Lukács Attila temetése a Fiumei úti sírkertben
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban
Kedd, július 2. Szűz Mária látogatása Erzsébetnél – Sarlós Boldogasszony
Szof 3,14-18 v. Róm 12,9-16b Lk 1,39-56
8.00: ünnepi szentmise
A szentmise után a gyóntatás elmarad
Szerda. július 3. Szent Tamás apostol
16.00-18.00: karitász fogadó óra

Ef 2,19-22 Jn 20,24-29

Csütörtök, július 4. Portugáliai Szent Erzsébet
Ter 22,1-19 Mt 9,1-8
9.00: Felszeghi Béláné temetése a Farkasréti temetőben
17.30: a rózsafüzér imacsoportok közös imája a templomban
17.30: gyóntatás: Gájer László atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Első péntek, július 5. Zaccaria Szent Antal Mária áldozópap
Ter 23,1-4.19;24,1-8.62-67 Mt 9,9-13
8.00: ezen a napon reggel is lesz szentmise
Délelőtt lakásukhoz kötött betegeinket áldoztatjuk
17.30: a gyóntatás elmarad
18.00: Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, július 6. Goretti Szent Mária szűz és vértanú
Ter 27,1-5.15-29 Mt 9,14-17
18.00: Lorettói litánia

J ú l i u s i i m a s z á n d é k o k
Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk a családokért és ifjúságunkért,
hogy a nyári szabadságuk testi és lelki felüdülésre és épülésükre szolgáljon.

Szent László imacsoport: Imádkozzunk betegágyhoz kötött testvéreinkért,
hogy a nyári melegben is türelemmel tudják viselni megpróbáltatásaikat.
Szenvedésükben tudjanak Jézussal lenni és imádkozni.

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Az igazságszolgáltatás feddhetetlenségéért

imádkozzunk, hogy az igazságszolgáltatás területén dolgozók becsületesen
végezzék munkájukat, és így ne a világot átszövő igazságtalanságé legyen az
utolsó szó.

Vasárnap, július 7. évközi 14. vasárnap
II. zsoltárhét
Iz 66,10-14c Gal 5,14-18 Lk 10,1-12.17-20

Testvérem! Mai áldozási énekünk az „A év” évközi 14. vasárnapján olvasott szent Máté evangélium egy mondata: „Gyertek
hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok és akik terhet hordoztok, én
megkönnyítlek titeket – mondja az Úr.” (11,28) A szentáldozással
kapcsolatban is jó, ha eszünkbe jut Mesterünk tanítása: „Mennyei
Atyánk fölkelti napját jókra és gonoszokra egyaránt” (Mt 5,45).
„Gyertek hozzám mindnyájan.” Jézus mindannyiunkat asztalához hív.
Kiket szólít fel különösen is Pásztorunk? „Akik elfáradtatok és
akik terhet hordoztok.” Mindenki keresi az igazságot, a boldogságot. Lót-fut és belefárad, gyakran eredménytelen az igyekezete,
mert «valami» után kapkod. De ha «Valaki», Krisztus után igyekszünk,
akkor „én megkönnyítlek titeket – mondja az Úr.” Hiszen Jézus tud
minket boldoggá tenni, vele találhatjuk meg az igazságot. Ennek a
találkozásnak az alkalma a szentáldozás.
Testvérem! Hogyan tesz boldoggá minket Főpapunk?
„Megkönnyítlek titeket.” Gondoljunk csak bele, a számtalan parancs
helyett összesen egyet, a szeretet parancsát adta. A nehézségek
elviselésében segítséget ad, önmagát az Eukarisztiában. Együtt
érez velünk és velünk hordozza terheinket. URUNK! KÖSZÖNÖM, HOGY
ENGEM - A BŰNÖST IS - ASZTALODHOZ HÍVSZ. MÁR A BŰNBÁNATBAN IS
LETEHETEM TERHEIMET. DE A LEGNAGYOBB ÖRÖM A SZENTÁLDOZÁS, - MERT
VELED TALÁLKOZOM – LEVESZED VÁLLAIMRÓL A TERHET ÉS FELÜDÍTESZ
ENGEM. EZÉRT HÁLATELT SZÍVVEL IGYEKSZEM HOZZÁD.
[M.a.]
8.30: szentmise Gyimóthy Károly atya halálának 38. évfordulóján
17.30: szentóra

Hétfő, július 8.
Ter 28,10-22a Mt 9,18-26
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban
Kedd, július 9. Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és társai, vértanúk
Ter 32,22-33 Mt 9,32-38
A szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
Szerda. július 10.
16.00-18.00: karitász fogadó óra

Ter 41,55-57;43,5-7a.17-24a Mt 10,1-7

Csütörtök, július 11. Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje
Péld 2,1-9 Mt 19,27-29
18.30: ünnepi szentmise
Péntek, július 12.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás

Ter 46,1-7.28-30 Mt 10,16-23

Szombat, július 13. Szent Henrik
18.00: Lorettói litánia

Ter 49,29-32;50,15-26a Mt 10,24-33

Vasárnap, július 14. évközi 15. vasárnap
III. zsoltárhét
MTörv 30,10-14 Kol 1,15-20 Lk 10,25-37

H í r e k
A padok mögötti asztalon találjuk a „Nyári gondolat” lapot. Családonként
vigyünk belőle 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,
amint a hírlevelek is. Aki szeretné elektronikusan is megkapni mindezt, jelezze
e-mailben a Plébánia elérhetőségén.
*
Szeptember 1-ig lehet szentmisét mondatni.

