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N A P T Á R
URUNK MENNYBEMENETELE, vasárnap, június 1 III. Zsoltárhét

ApCsel 1,1-11  Ef 1,178-23  Mt 28,16-20
Testvérem! Ha valaki mesél magáról, örömmel hallgatjuk. Igazából

mégis mindenkit tetteib l, életéb l ismerünk meg. Istenr l is tetteib l (pl.
teremtés) és Krisztus életéb l tudhatunk meg többet. A mai ünnep, Jézus
mennybemenetele, abban segít minket, hogy Istent jobban megismerjük.

Szent Pál a mai szentleckében Urunk mennybemenetelér l beszél: „a
mennyben jobbjára ültette” (21). Ebb l az eseményb l három következtetést
von le: 1/ Reményünk megalapozott, hiszen Isten „reményre hívott meg
titeket” (18b), mi „az  teste” (23) vagyunk, ezért részesedhetünk
megdics ülésében. 2/ Felmérhetetlen Atyánktól kapott örökségünk:
„Milyen gazdag az a fenséges örökség, amelyet  a szenteknek szán” (18c).
Jézushoz hasonlóan mi is nagylelk en hívhatunk mindenkit, hiszen
mindenkinek juthat ebb l az örökségb l. 3/ Végül „mérhetetlenül nagy az

 hatalma mirajtunk” (19a). „Nagyszer  erejét Krisztusban mutatta meg,
amikor a halálból föltámasztotta t” (20). Velünk  is  ezt  teszi,  ha hiszünk

benne. (Vö.: 19a) Mindez abban segít minket, hogy jobban megismerjük
Istent, jóságát és hatalmát.

Testvérem! Istent nem tudjuk a magunk erejéb l megismerni. Ezért az
efezusi levél szavaival kérjük: „URUNK JÉZUS KRISZTUS ISTENE, A DICS SÉG
ATYJA ADJA MEG NEKTEK A BÖLCSESSÉG ÉS A KINYILATKOZTATÁS LELKÉT, HOGY
MEGISMERJÉTEK T” (17)! [M.a.]

16.30: él  Mária és László hálaadó szentmiséje 40. házassági évfordulójuk alkalmából
17.30: szentóra, melynek keretében a pünkösdi készület els  alkalma
19.30: Rostetter Szilveszter orgonam vész hangverseny sorozata Szent II. János Pál pápa

tiszteletére.  Ma, az els  alkalommal , mint orgonam vész tiszteleg a szeretett
Szentatya el tt koncertjével. További részleteket a hirdet táblán olvashatnak
Testvéreink. Szeretettel várunk minden érdekl d t!

Hétf , június 2. ApCsel 19,1-8  Jn 16,29-33
A reggeli szentmise után Szentlélek litánia, a pünkösdi készület második alkalma
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: a képvisel  testület ülése a plébánián

Kedd, június 3. Lwanga Szent Károly és társai ugandai vértanúk
ApCsel 20,17-27  Jn 17,1-11a

17.30: gyóntatás: Zsolt atya
20.00: Taizéi imaóra, a pünkösdi készület harmadik alkalma

Szerda. június 4. ApCsel 20,28-38  Jn 17,11b-19
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
18.00: Loretói litánia keretében a pünkösdi készület negyedik alkalma

Csütörtök, június 5.Szent Bonifác püspök és vértanú
ApCsel 22,30; 23,6-11  Jn 17,20-26

17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után fotomeditáció, a pünkösdi készület ötödik alkalma

Els  péntek, június 6. Szent Norbert püspök ApCsel 25,13-21  Jn 21,15-19
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás, a pünkösdi készület hatodik alkalma.

Szombat, június 7. ApCsel 28,16-20.30-31  Jn 21,20-25
18.00: loretói litánia
19.30: Rostetter Szilveszter orgonam vész hangverseny sorozata Szent II. János

Pál pápa tiszteletére. Ma a Varsói Egyetem Amici Canentes kórusa énekel.
Vezényel: Zuzanna Kuzniak. További részletek a hirdet táblán olvashatók.
Szeretettel várunk minden érdekl d t!

21.00: Pünkösdi matutinum, a pünkösdi készület hetedik alkalma

Pünkösdvasárnap, június 8. Zsolozsma: saját
ApCsel 2,1-11  Róm 8,22-27  Jn 20,19-23

H Í R E K
- Pünkösd hétf n hétköznapi miserend lesz templomunkban
- Június 15-e Szentháromság vasárnapja, a kötelez  húsvéti szentgyónás és

szentáldozás utolsó napja.
JÚNIUSI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport:   Hogy az Úr Jézus, az örök f pap segítse papjainkat
és a most fölszentelend  papokat, különösen Marton Zoltán diakonusunkat, hogy a jó
Isten dics ségére, a rájuk bízott lelkek üdvén fáradozzanak.
Mária Magdolna imacsoport:   Hogy Európa újra megtalálja keresztény gyökereit a
hív k hitének tanúságtétele folytán.
Árpád-házi Szent Margit imacsoport:   Hogy Jézus Szentséges Szívének tisztelete
minél jobban elterjedjen egyházközségünkben.
Szent László imacsoport:   Hogy a munkanélküliek megkapják azt a támaszt, amelyre
szükségük van ahhoz, hogy méltó módon éljenek,
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