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N A P T Á R

PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA, június 8. Zsolozsma: saját

Vigilia mise: Jo 2,28-32.. Róm 8,22-27  Jn 7,37-39

Testvérem! Az ószövetségi Szentírás a megváltást két szóval
fejezi ki: «kiváltás» és «visszavásárlás». A zsidó nép várta tehát,
hogy Isten «kiváltsa» a fogságból, - mi tudjuk - a bűn rabságából. A
«visszavásárlás» pedig arra utal, hogy az eredeti Isten-ember
kapcsolat újra megvalósulhat. Mi hisszük, hogy a megváltás
Krisztusban megvalósult. Miért nem tapasztaljuk ezt meg
életünkben?

Szent Pál a felvetett kérdésre keresi a választ a pünkösdi
vigília szentmise szentleckéjében. „Megváltásunk még csak
reménybeli” (24) - olvassuk a római levélben. Megváltottságunk
ugyanis Krisztus második eljövetelekor lesz csak nyilvánvalóvá. Az
egész teremtett világ sóvárog arra, hogy felszabaduljon szolgai
állapotából. (Vö.: 22) Addig viszont „várjunk állhatatosan” (25)! Mi
azonban gyöngék vagyunk a várakozásban, ezért
„gyöngeségünkben segítségünkre siet a Lélek” (26), hiszen már „a
Lélek csíráit bensőnkben hordozzuk” (23a).

Testvérem! Pünkösd ünnepén köszönjük meg Atyánknak,
hogy Fia által «kiváltott» minket a bűn rabságából és a Szentlélek
kiárasztásával «visszavásárolt» minket. Hiszen a Lélek „maga
könyörög bennünk” (27), vagyis bennünk él. ÍGY BIZTOSAK LEHETÜNK
MEGVÁLTOTTSÁGUNKBAN, ÖRÖMMEL VÁRHATJUK „A FOGADOTT FIÚSÁG
MEGVALÓSULÁSÁT” (23b). [M.a.]

Ünnepi szentmise: ApCsel 2,1-11  1Kor 12,3b-7.12-13  Jn 20,19-23

ÉVKÖZI IDŐ

A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét
az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön
szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga
teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt az időt nevezzük évközi időnek.

ZSO III. kötet, II. zsoltárhét, Évk. 10. hét

Hétfő, június 9. Szent Efrém diakónus és egyháztanító
Kir 17,1-6  Mt 5,1-12

17.30: gyóntatás: Mihály atya
Karizmák ünnepe, részletek a hirdető tálán olvashatók

Kedd, június 10. 1Kir 17,7-16  Mt 5,13-16
17.00: A Rózsafüzér Társulat gyűlése
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
19.00: az esti szentmise után zsinatoló munkacsoportjaink nyilvános ülése

a  templomban.  A  mai  nap  témái: Részvételünk a közéletben –
Információáramlás a plébánián – Ökumené. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk! További inforációk a hírek részben található.

Szerda. június 11. SZENT BARNABÁS APOSTOL
ApCsel 11,21b-26;13,1-3  Mt 10,7-13

16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: az esti szentmise után zsinatoló munkacsoportjaink nyilvános ülése a

templomban. A mai nap témái: Plébániai karitász – Liturgikus kérdések –
Anyagi kérdések. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Csütörtök, június 12. 1Kir 18,41-46  Mt 5,20-26
 9.00: Nyugdíjas séta az Óbuda-Hegyvidéki Szentháromság plébániára,

ahol Rajk János atya fogad bennünket és mutatja be templomát. (A
templom  címe:  Vörösvári  út  110.  Megközelítés:  a  Clark  Ádám  térről
86-os, majd a Batthyány térről 160 ill. 260-as autóbusszal.)

17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.00: az esti szentmise után zsinatoló munkacsoportjaink nyilvános ülése

a templomban. A mai nap témái: Közösségek a plébánián – Pasztorációs
kérdések – Missziós törekvéseink. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Péntek, június 13. Páduai Szent Antal áldozópap és egyháztanító
1Kir 19,9a.11-16  Mt 5,27-32

10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás



Szombat, június 14.  1Kir 19,19-21  Mt 5,33-37
10.30: Bíboros Főpásztorunk az esztergomi főszékesegyházban pappá szenteli

Marton Zoltán diakonust, aki az elmúlt tanévben templomunkban tett
szolgálatot.

15.00: Dudás  István és Baranyi Zita esküvője
18.00: Loretói litánia

SZENTHÁROMSÁG vasárnapja, június 15.  Zsolozsma: saját
 Kir 34,4b-6.8-9  2Kor 13,11-13  Jn 3,16-18

  9.00: a 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapat év végi  hálaadó szentmiséje (Te
Deum) fogadalomtétellel

12.30: Vathy Benett Ádám keresztelője
Ez a nap a kötelező húsvéti szentgyónás és szentáldozás utolsó napja.

Közeljövő eseményei

Jún. 16. hétfő életbe lép a nyári miserend
21. szombat du. ½  4 órakor nyugdíjasok délutánja
22. vasárnap Úrnapja - Körmenet a 9 órai szentmise után

esti szentmise után „Alter Út” énekkar énekel
27. péntek Jézus Szíve ünnepe

           29. vasárnap ½ 12-es szentmisén Marton Zoltán primiciája

Júl. 6. vasárnap 9 órai szentmisén Makó Dávid atya gyémánt-
miséje

Aug.  3. vasárnap Búcsúnk nyilvános ünnepe
½ 12 órai ünnepi szentmisén az új
képviselőtestület beiktatása

5. kedd este 7 órakor esperes-kerületi búcsúi
szentmise

15. és 20. miserend változás
31. vasárnap 9 órai szentmisén Veni Sancte

Szept.7. vasárnap 9 órai szentmisén elsőáldozók beöltözése
          13. szombat Lecsóparti a plébánia kertjében

H Í R E K

Egyházközségi zsinatolásunk jelentős állomásához érkezett. A munkacsoportok
elkészültek a jelenlegi helyzetünket felmérő munka-anyagaikkal. Június 10, 11 és
12-én az esti szentmisék után három-három munkacsoport nyilvános ülést tart,
ahol bemutatják és vitára bocsátják eddigi munkájuk eredményeit.

A tematikus beosztás a következő:
Június 10.  (kedd) : Részvételünk a közéletben – Információáramlás a plébánián –

Ökumené.
Június 11. (szerda) : Plébániai karitász – Liturgikus kérdések – Anyagi kérdések.
Június 12. (csütörtök) : Közösségek a plébánián – Pasztorációs kérdések – Missziós

törekvéseink.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Szeretettel ajánljuk kedves Híveink figyelmébe a Katolikus Karitász
segélykérő felhívását a délszláv országokat sújtó árvízkatasztrófa áldozatai
javára, amelyet a következőkben ismertetünk. Adományok össze-
gyűjtését és továbbítását karitász munkacsoportunk vállalja, kérésre
postai befizetési (sárga-)csekket beszerez.

SSEEGGÍÍTTÜÜNNKK AA BBAAJJBBAANN!!
Az elmúlt hetekben több évszázad legnagyobb árvize pusztított Bosznia-Hercegovinában,
Horvátországban és Szerbiában. A halálos áldozatokat is követelő katasztrófában
tízezreknek kellett elhagynia otthonát; a hegyvidéki területeken egész falvakat temetett be a
sár. Az áradások után óriási feladatot jelent a fertőtlenítés és takarítás. Ezt követően – a
még használható épületek teljes száradása után – kezdődhet csak a helyreállítás.

A Karitász már május 27-én elküldte első segélyszállítmányunkat Belgrádba, az árvízi
koordinációs központba. Ez munkaeszközökből, védőfelszerelésből és fertőtlenítő
szerekből állt, 1,5 millió forint értékben. Következő szállítmányunk a bosnyák Karitász
részére készül, tartalmáról egyeztetünk. Kedves Híveink a Karitászon keresztül segíthetik az
otthontalanná vált családokat az újrakezdésben. Erre a következő lehetőségeket ajánljuk:

Folyamatosan él az 1356-os adományvonal, amelynek tárcsázásával egész júniusban
hívásonként 500 forinttal támogatják az árvízkárosultakat.

Nagyobb összegű adományokat bankszámlánkon fogadunk „délvidéki árvíz”
megjegyzéssel. Bankszámlaszámunk: 12011148-00124534-00800007

Tárgyi felajánlásokat Budapesten a Szent Erzsébet Karitász Központ fogad. Nagy
szükség van még főként konzervekre és egyéb azonnal fogyasztható tartós élelmiszerre,
tisztító- és fertőtlenítőszerekre.

Segítsék az árvízkárosult családokat, hogy újrakezdhessék életüket.
SSEEGGÍÍTTSSEENN,, HHOOGGYY SSEEGGÍÍTTHHEESSSSÜÜNNKK!!


