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Naptár 

 

KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, vasárnap, június 7. II. zsoltárhét 

ÚRNAPJA  MTörv 4,32-34.39-40  Róm 8,14-17  Mt 28,16-20 

 
Testvérem! A mai ünnepet mi magyarok Úrnapjának 
hívjuk, a misekönyvben azonban Krisztus szent teste 
és vére ünnepeként szerepel. Az Oltáriszentségről, 
mint Krisztus testéről, igen sokszor beszélünk, de 
talán a szent vérről elfelejtkezünk. A mai 
szentleckében, a zsidó levélből vett részletben, 
Krisztus véréről hallunk. Mélyedjünk el egy kicsit 
ebben a gondolatkörben. 
Őseink a vérszerződés által lettek nemzetté. Közös 
életet és egymás segítését vállalták. A vér valóban 
alkalmas szimbóluma ennek, hiszen egyrészt az élet jelképe, ezért nem 
szabad kiontani, és az Ószövetségben fogyasztani. Másrészt a teljes 
odaadás jele is, gondoljunk az életáldozatra. Krisztus vére is egyfelől 
életet ad nekünk. „Megtisztítja lelkiismeretünket a holt cselekedetektől” 
(14a), vagyis Isten-gyermeki életet kaptunk. Másfelől Krisztus vére néppé 
tesz bennünket. „Saját vérével lépett be egyszer s mindenkorra a 
szentélybe, és örök megváltást szerzett” (12). „Ezért ő új szövetség 
közvetítője” (15). Isten népe vagyunk tehát, hiszen Isten Krisztusban 
szövetséget kötött az emberekkel. 
Testvérem! Az Oltáriszentség, Krisztus vére tehát az Újszövetség záloga is. 
Isten a szövetségkötésben megtette azt, amit Ő tehetett: „Krisztus a ránk 
váró javak főpapjaként jelent meg” (11). Igyekezzünk mi is, hogy 
feladatunkat teljesítsük, „az élő Istennek szolgáljunk” (14b). JÉZUS VÉRE 

EMLÉKEZTESSEN AZ IGAZ ÉLETRE ÉS TELJES ÖNÁTADÁSRA!                    [M.a.] 

 
9.00: ünnepi szentmise, utána körmenet 

12.30: Pálmai Zsófia és Kaiser Bence keresztelője 

 

Hétfő, június 8. Prágai Szent Ágnes szűz  2Kor 1,1-7  Mt 5,1-12 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

19.30: Krisztinavárosi este. Vendég: Zsigmond Benedek armenológus, Vértanúk 

népe a XX. században  címmel  az örmény  múlt eseményeit idézi fel. 

Kedd. június 9. Szent Szent Efrém diakonus és egyháztanító 

                                                                                        2Kor 1,18-22  Mt 5,13-16 

17.00: Rózsafüzér imacsoport megbeszélése 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

Szerda, június 10.                                                           2Kor 3,4-11  Mt 5,17-19 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

 

Csütörtök, június 11.SZENT BARNABÁS APOSTOL 

                                                                      ApCsel 11,21b-26;13,1-3  Mt 10,7-13 

9.30: nyugdíjas séta. A Vigadó Galériában a Kiss Áron Magyar Játék Társaság 

és a Magyar Bababarátok Egyesülete közös, művészi kivitelű, díjnyertes 

darabokból válogatott babák kiállítását tekintjük meg. Belépő 800,- Ft, 

hetven év felett ingyenes. Találkozás a templom előtt. 

17.30: Gyóntatás: Mihály atya 

 

Péntek, június 12. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE         

                                                                  Ez 34,11-16  Róm 5,5b-11  Lk 2,41-51 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

18.00: Jézus Szíve litánia 

18.30: a szentmisén ministráns avatás 

Esti szentmise után vesperás  

 

Szombat, június 13. a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

 Iz 61,9-11  Lk 2,41-51 

10.30: az Esztergomi Bazilikában diakonus szentelés 

15.30: Faluhelyi Gábor és Dr. Gáspár Dorottya esküvője 

18.00: Loretói litánia 

 

Évközi 11. vasárnap, június 14. III. zsoltárhét 

 Ez 17,22-24  2Kor 5,6-10  Mk 4,26-34 
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A szentáldozásról 
 

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

Ezért: 
 

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. 

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy 
biztonságosan meg tudjon áldoztatni. 

Áldozás előtt érthetően válaszolj „Ámen”-t az áldoztató szavaira – 
ez valójában hitvallás! 

Ha szájba áldozol, tartsd mozdulatlanul a fejedet és nyitva a 
szádat, amíg az áldoztató nyelvedre helyezi az Oltáriszentséget. 

Ha kézbe áldozol, már odaérkezéskor készíts trónust a 
kezedből! 

Kezedbe csak akkor kérd Krisztus testét, ha kezed tiszta és nincs 
rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés. 

Csak akkor tudsz két kezedből trónust készíteni, ha mindkét kezed 
szabad és a hónod alatt sem tartasz semmit. Emeld magasra a 
kezedet, egyiket a másik fölé. A felül lévő kezedbe helyezett 
Szentostyát az alul lévő kezeddel fogd majd meg, és így vedd 
magadhoz. (Ne végezz akrobata mutatványt, tenyeredből az ujjaid 
közé csúsztatva az Oltáriszentséget.) 

A magadhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van, 
(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vidd el az 
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozz meg ebben!  

Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés) 
ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve 
communio, ami közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjál be a 
közös énekbe, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének 
szüneteiben van időd az egyéni imádságra). 

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérd kezedbe az Oltáriszentséget, 
mert a bemártott Szentostya a kezedhez tapadna. 

Köszönöm, hogy hitedet így is megvallod! Szeretettel: Mihály atya 
 
 

 

 

Júniusi imaszándékok 
 

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy Jézus Szentséges Szívének tisztelete 

minél jobban elterjedjen egyházközségünkben. 

Szent László imacsoport: hogy az Úr Jézus segítse papjainkat, hogy az Ő 

nagyobb dicsőségére a rájuk bízott lelkek üdvén fáradozzanak, ébresszen sok 

Szíve szerinti papi hivatást, küldjön munkásokat szőlőjébe. 
 

Képviselő-testületi beszámoló 
 

A múltról és a jövővel kapcsolatos eseményekről, így a zsinatolás 
lezárásáról, a Krisztinavárosi Esték előadásáról, az iskolai és a cserkész 
„Te Deum”-ról, a templombúcsúról, valamint az őszi „Veni Sancte”-ról, a 
lecsópartiról és a nyitott templomok éjszakájáról részletesebben a hátul 
kifüggesztett képviselő-testületi hirdetményben olvashatnak. Külön csak 
a következőkről számolunk be. 

Június 22-én lép életbe a nyári miserend, miszerint a leadott 
szavazatoknak megfelelően, hétköznap csak este fél 7-kor lesz 
szentmise, kivéve a szerdai napot, mert akkor csak reggel 8 órakor. A 
vasárnapi miserend nem változik. 

Egyházközségünk sikerrel pályázott tavasszal a Budavári 
Önkormányzatnál, így a nyári cserkésztábor, a plébániai zarándoklat és 
a Karitász tevékenysége is nyert pályázatot. 

Termelői piacunk az elmúlt hónapban megnyílt, és továbbra is 
üzemel, szombatonként reggel 7 és 12 óra között várják a vásárlókat. 

Következő ülésünket szeptember 7-én tartjuk, várjuk a kedves 
testvérek észrevételeit! 

 

A közeljövő eseményei 
 

Jún. 21. vasárnap 9 óra „Te Deum” 
        22. hétfő életbe lép a nyári miserend 
        23. kedd az esti szentmise kivételesen elmarad 
 
Júl.    3. péntek elsőpéntek,;reggel 8 órakor is lesz szentmise 
          5. vasárnap Péter-fillér gyűjtés 
          9. csütörtök nyugdíjas séta 
        10. péntek esti szentmise: Gyimóthy Károly atya halálának    

34. évfordulója 
        12. vasárnap ½ 12 óra: Várhegyi István atya halálának                

6. évfordulója 


