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N A P T Á R
PÜNKÖSDVASÁRNAP, június 4. zsolozsma saját

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

Testvérem! Ötven napon keresztül elmélyedtünk húsvét szent titkában. A mai
ünnep, pünkösd, a Szentlélek kiáradása, húsvét ünnepének a beteljesedése.
Hiszen a Szentlélek kiáradása nem más, mint a megváltás kegyelmeinek szétosztása.
Mindenki számára elérhetővé váltak a megváltás gyümölcsei. Húsvét ugyanis a
győzelem és diadal ünnepe, de még nem köztudott, még nem hatolt az emberi szívek
mélyébe. A pünkösd már a tűz és az élet ünnepe, hiszen a fény mindenkihez
eljuthat, és mindenkit magával ragadhat. A szentmise introitusa – melyet a
Bölcsesség könyvéből idézünk – így szól: „Az Úrnak lelke betölti a földkerekséget, és
aki egybefogja a mindenséget, tud minden szóról, alleluja.” (1,7)

Amiről a kezdőének beszél, az pünkösd ünnepén ment végbe. Az Úrnak lelke
betölti a földkerekséget. A Lélek erejében ekkor kezdték el hirdetni az apostolok
mindenkinek Krisztus örömhírét. Aki egybefogja a mindenséget. A Szentlélek nemcsak
a Szentháromság egységének záloga, hanem Isten és ember, ember és ember között
is Ő tudja megvalósítani a szeretet-egységet. Tud minden szóról. A nyelvek csodája
mutatja, hogy a Lélek mindenkit meg tud szólítani, mindannyiunk gondolatait ismeri.

Testvérem! Az ószövetségi választott nép Húsvét után az ötvenedik napon a
Sínai hegynél kötött szövetséget is ünnepelte. Az újszövetség Jézus Krisztus által
húsvétkor köttetett meg. A húsvéti ünnepkört lezáró napon gondoljunk arra, hogy mi
is részesei vagyunk ennek a szövetségnek. A SZERETET LELKE TEGYEN MINKET
ALKALMASSÁ ARRA, HOGY ÉLETÜNKET A SZERETET TÖRVÉNYÉNEK MEGFELELŐEN ALAKÍTSUK!

[M.a.]
17.30: szentóra

Évközi idő
A sajátságos 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.

Következik az évközi 9. hét Zso III. kötet, 1. zsoltárhét

Hétfő, június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú Tób 1,3.2,1a-8  Mk 12,1-12
Templomunkban hétfőn hétköznapi miserend lesz,
17.30: a gyóntatás elmarad

MÁRIAREMETÉN KARIZMÁK ÜNNEPE
Bíboros Főpásztorunk ekkor hirdeti meg a 2020-as Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszushároméves
programjának kezdetét.
Az első év jelmondata: „Az Eucharisztia az egyéni keresztény élet forrása”
10.00–13.00: templomban, szabadtéren, sátraknál, színpadon különféle programok
15.00: Főpásztori szentmise

Kedd, június 6. Tób 2,9-14  Mk 12,13-17
17.00: a Szent Pál élete című film vetítése az apostolról az MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében
(II. rész)
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, június 7. Tób 3,1-11a.16-17a..Mk 12,18-27
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Csaba atya

Csütörtök, június 8. Boldog Sándor István szalézi vértanú
Tób 6,10-11.7,1.9-17.8,4-9  Mk 12,28b-34

9.30: Nyugdíjas séta indul templomunktól a Szentháromság téri Magyarság Házába, az időszaki
kiállítások megtekintésére.
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Péntek, június 9. Tób 11,5-17  Mk 12,35-37
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.30: szentmise a Testvérek „imaszándékaira”
Az esti szentmise után vesperás!

Szombat, június 10. Tób 12,1.5-15.20  Mk 12,38-44
10.30: papszentelés Esztergomban
18.00: loretói litánia

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA,  június 11. zsolozsma saját
Kiv 34,4b-6.8-9  2Kor 13,11-13  Jn 3,16-18

9.00: cserkész Te Deum
10.15: Vathy Bianka keresztelője
11.30: az Ámon házaspár hálaadó szentmiséje

Júniusi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy  a  nyár  folyamán  gondoljunk  a  lelki  felüdülésre  és  a  felebaráti
szeretet gyakorlására is.
Szent László imacsoport: A nemzetek vezetőiért, hogy tudatosan tegyenek azért, hogy megszűnjön a
fegyverkereskedelem, amely sok ártatlan áldozat életébe kerül.

H Í R E K

Szeretettel várjuk a Kedves Testvéreket a plébániánkon működő munkacsoportok hálaadására és
beszámolójára június 13-án, kedden este. A csoportok az esti fél 7 órai szentmisén adnak hálát az
elmúlt időszak közös munkájáért, majd a program kb. 7 óra-negyed 8 körül a templomban folytatódik
az egyes csoportok rövid beszámolójával. Reméljük, sokan leszünk!


