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N A P T Á R

ÚRNAPJA, KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, vasárnap, június 18.
zsolozsma  saját MTörv 8,2-3.14b-16a  1Kor 10,16-17  Jn 6,51-58

Testvérem! A XII-XIII. században az Oltáriszentségbe vetett hit -
különböző eretnekségek miatt is - meggyengült. 1209-ben egy apáca,
lüttichi szent Julianna látomásában felszólítást kap, hogy az Eukarisztiát
külön egyházi ünneppel is dicsőítsék. Ezt a látomást jól ismerő és elfogadó
lüttichi főszerpap, a későbbi IV. Orbán pápa, 1264-ben elrendelte Úrnapja
ünnepét. Ugyanekkor megbízza a nagy hittudóst, Aquinói szent Tamást,
hogy az ünnep zsolozsmáját és miseszövegét is állítsa össze. Ő a szentmise
kezdőénekének a 80. zsoltár 17. versét választotta: „A gabona javával
táplálta őket az Úr, és jóllakatta mézzel a sziklából.”
A gabona java természetesen a zsengét jelenti, amit Istennek kellett
adni. Isten a neki felajánlott gabona által a legértékesebbel táplál,
önmagával táplál minket. A tejjel és mézzel folyó ország (Vö.: Kiv 3,8 stb.) a
föld gazdagságát jelenti. Keresztelő szent János sáskával és vadmézzel
táplálkozott (Vö.: Mt 3,4), amelyet valószínűleg a sziklák hasadékaiban
talált meg. Isten ajándékával tehát mindenki jóllakhat.
Testvérem!  Szent  Tamás  gondolatát,  amelyet  az  introitus  tükröz,  a  II.
Vatikáni Zsinat így fogalmazza meg: A liturgia, elsősorban az Eukarisztia
«az a csúcspont, mely felé az Egyház tevékenysége irányul; ugyanakkor
az a forrás is, amelyből fakad minden ereje.» AZ OLTÁRISZENTSÉG
ÜNNEPNAPJÁN ADJUNK HÁLÁT MINDANNYIAN EZÉRT A NAGY AJÁNDÉKÉRT ÉS

FOGADJUK MEG, HOGY NAGYSZERŰSÉGÉHEZ MÉLTÓAN A SZENTÁLDOZÁSBAN
IGYEKSZÜNK IS TALÁLKOZNI VELE. [M.a.]

9.00: a szentmise után úrnapi körmenet.

Június 19-e, hétfőtől életbe lép a nyári miserend templomunkban, azaz:
minden hétköznap - néhány jeles nap kivételével -  csak egy szentmise
lesz az alábbi  rendben: H,K,Cs,P,Szo 18.30-kor,  Sze reggel  8 órakor.
Az ettől eltérő alkalmakról az aktuális hírlevélből kapnak tájékoztatást
Testvéreink
A gyóntatás rendje a hírlevélben foglaltak szerint lesz.

Évközi 11.hét 3. zsoltárhét
Hétfő, június 19. 2Kor 6,1-10  Mt 5,38-42
19.30: Krisztinavárosi este a plébánia nagytermében. Vendégünk, Dr.
Török József egyháztörténész, professzor,  aki előadását  „AZ EGYHÁZ ÉS A
FRANCIA FORRADALOM” címmel tartja.

Kedd, június 20.  2Kor 8,1-9  Mt 5,43-48
Délelőtt az irodai fogadóóra szünetel.
Este elmarad a szentmise

Szerda, június 21. Gonzága Szent Alajos szerzetes
2Kor 9,6-11  Mt 6,1-6.16-18

16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, június 22. Fisher Szent János püspök, vértanú és Morus
Szent Tamás vértanú  2Kor 11,1-11  Mt 6,7-15

Péntek, június 23. JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVE
Reggel 8-kor is van szentmise MTörv 7,6-11  1Jn 4,7-16  Mt 11,25-30
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás!

Szombat, június 24. KERESZTELŐ SZENT JÁNOS SZÜLETÉSE

Iz 49,1-6  ApCsel 13,22-26  Lk 1,57-66.80
18.00: Loretói litánia
18.30: Fülöp Ákos atya ezüstmiséje templomunkban. A szentmise után
egyszerű agapé keretében beszélgetés a plébániakertben



Évközi 12. vasárnap, június 25.  4. zsoltárhét
Jer 20,10-13  Róm 5,12-15  Mt 10,1

Testvérem! A mai szentmise kezdőénekét a 27. zsoltárból
idézzük. Ennek a zsoltárnak - a zsolozsmáskönyv szerint - a
címe: Fohászkodás és hálaadás. A fohászkodást könnyen el
tudjuk képzelni, hiszen mindannyian gyakran élünk vele. Például:
«Hallgasd meg könyörgő szavamat…» (2.) A meglepő a
hálaadás rész, ami a mai szentmisénk introitusa: „Népének
erőssége az Úr, Fölkentjének szabadulása és menedéke.
Szabadítsd meg, Uram, néped, áldd meg a te örökséged, légy
pásztora és te vezesd mindörökké!” (8-9.) Nem hálálkodik Dávid
- a szerző - hanem az első mondatban egyszerűen leírja, ami
megtörtént.

Népének erőssége az Úr. Erősségnek azt szoktuk nevezni,
aki gyengeségünkben mellénk áll. Jézus ilyen: «Nem hagylak
árván titeket.» (Jn 14,18) Fölkentjének szabadulása és
menedéke. Mi akkor vagyunk fölkentek, ha Krisztushoz
tartozunk. Ő, a Fiú az, aki szabaddá tud tenni minket (Vö.: Jn
8,36) Mindez pedig akkor fog megvalósulni, ha Mesterünk
pásztorunk és vezetőnk lesz mindörökké.

Testvérem! Mi mindannyian szeretnénk megvalósítani,
hogy az Úr legyen a mi vezetőnk, pásztorunk? Úgy szoktuk
mondani, hogy valamennyien az élet tengerén hajózunk. Ezen a
hajón Jézus ne a zászló, a mentőcsónak, stb., hanem a
kormányos legyen! Bátran hagyatkozzunk Mesterünkre, hiszen
ő mindenkinél jobban szeret minket. A MAI SZENTMISÉBEN ÉREZZÜK
MEG A BELŐLE ÁRADÓ ERŐT, A TŐLE KAPOTT SZABADSÁGOT ÉS EZÉRT
BIZALOMMAL LÉPJÜNK AZ ÁLTALA MUTATOTT ÚTRA! [M.a.]

Hétfő, június 26.  Ter 12,1-9  Mt 7,1-5
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után Csaba testvér lesz a vendégünk. Részleteket előző nap,
vasárnap hirdetünk.

Kedd, június 27. Szent László Király Bölcs 10,10-14  Mt 22,34-40
18.30: hálaadó szentmise  Dr. Ecsedy Tamás 90. születésnapján.
Szerda, június 28. Szent Iréneusz püspök és vértanú

ApCsel 3,1-10  Gal 1,11-20  Jn 21,15-19
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, június 29. SZENT PÉTER ÉS SZENT PÁL APOSTOLOK
ApCsel 12,1-11  2Tim 4,6-8.17-18  Mt 16,13-19

Reggel 8 órakor is van szentmise
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Péntek, június 30.  Ter 17,1.9-10.15-22  Mt 8,1-4
Esti szentmise keretében vesperás

Szombat, július 1. Ter 18,1-15  Mt 8,5-17
18.00: loretói litánia
Az esti szentmise után  „Péter fillér”  gyűjtés

Évközi 13. vasárnap, július 2.  1. zsoltárhét
2Kir 4,8-11.14-16a  Róm 6,3-4.8-11  Mt 10,37-42

17.30: szentóra
A szentmisék után „Péter fillér” gyűjtés

Júliusi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Kérjük a Szentlélek Úristent, hogy segítse a
most felszentelt paptestvéreket, adjon nekik erőt és kegyelmet hivatásuk
hűséges betöltéséhez.
Szent László imacsoport:  Azokért a Testvéreinkért, akik eltávolodtak a
hittől, hogy a mi imádságunk és evangéliumi tanúságtételünk  által is
felfedezhessék az irgalmas Úr közelségét, és a keresztény élet szépségét.

F O N T O S

A padok mögötti asztalon találjuk a nyári gondolatébresztő lapokat,
vigyünk belőle, és törekedjünk elmélyíteni lelkünkben is, nyáron is Szent
László erényeit .

Ugyancsak  ott  helyeztük  el  az imádságot a 2020-ban Budapesten
megrendezendő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért.
Családtagoknak is, akik nem tudnak már személyesen eljönni  vigyünk belőle.

Megjelent a Krisztinavárosi hírek nyári száma, a szokott helyen találják
Testvéreink, vigyenek belőle beteg, ágyhoz kötött barátaiknak,
lakótársaiknak is.



Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus meghirdetése

Krisztusban Kedves Testvérek!
Nagy  örömmel  értesültünk  tavaly,  a  Fülöp  Szigeteken,  Cebu  Cityben

tartott 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záróünnepségén arról,
hogy Ferenc pápa a következő világkongresszus színhelyéül Budapestet
jelölte ki. Felidéztük az 1938-as budapesti Eucharisztikus Világkongresszus
emlékét. Az a nagyszerű ünneplés hazánkban és külföldön is maradandó lelki
élményt jelentett. Kifejezte és Isten kegyelmével hatékonyan előmozdította
a megértést, a cselekvő szeretetet, a hitet és a Gondviselésbe vetett
bizalmat. Azóta is felhangzik templomainkban a Kongresszus himnusza.
Megrendülten éljük át, hogy Krisztus „vándorlásunk társa lett”.

A pápai döntés után megkezdtük a szervezés előkészületeit. Megalakult
a Kongresszus Titkársága. Kidolgoztuk javaslatainkat a Kongresszus témájára
és mottójára. Ennek részletes teológiai indoklása és római bemutatása után
2017 áprilisában a Szentatya jóváhagyta a témát és a jelszót, amely így
hangzik: „Minden forrásom belőled fakad” (Zsolt 87,7). Ez a 87. zsoltárból
vett idézet az Újszövetség fényében titokzatos utalás az Eucharisztiára is.
A II. Vatikáni Zsinat ugyanis világosan tanítja, hogy "a szentmiseáldozat az
egész keresztény élet forrása és csúcspontja" (Lumen Gentium 11). "A
liturgiából, különösen az Eucharisztiából, mint forrásból árad belénk a
kegyelem, és valósul meg a legnagyobb hatékonysággal az emberek
megszentelése Krisztusban és Isten megdicsőítése, amely az Egyház minden
más tevékenységének célja" (Sacrosanctum Concilium 10). Az Eucharisztia
lelki életünk forrása, hiszen "benne van az Egyház egész kegyelmi
gazdagsága, maga Krisztus, a mi húsvéti bárányunk és élő kenyerünk"
(Presbyterorum Ordinis 5). Olyan tiszta forrás az, amelyből mindnyájan
meríthetünk az Eucharisztia ünneplése által, a szentáldozásban és a
szentségimádásban.

A szentmise, a szentáldozás és a szentségimádás hatása nem áll meg a
templom kapujában, hanem átalakítja az életünket. Sürget minket, hogy
továbbadjuk a világnak az örömet és a segítő szeretet tanúságtételét.
Krisztus rajtunk keresztül akarja kiárasztani a világra a bizalom, a béke, az
igazságosság és az irgalmasság ajándékait. Az Eucharisztia ugyanis Krisztus
megváltó művének jelenvalóvá tétele. Átalakít minket és küldetést ad, hogy
átformáljuk magunk körül a világot. Amikor a feltámadt Krisztus szavaitól
lángra lobbant az emmauszi tanítványok szíve (vö. Lk 24, 30-32), felismerték
őt a kenyértörésben és belső késztetést éreztek arra, hogy sietve
elinduljanak és megosszák az Úrral való találkozás örömét testvéreikkel.
Szent II. János Pál pápa tanítása szerint (Általános kihallgatás 2000. június

21-én) amikor a szentáldozásban részesülünk az Eucharisztia megtört és
kiosztott kenyerében, mi, keresztény emberek és közösségek nem
maradhatunk közömbösek azzal a hívással szemben, hogy ezt az ajándékot
másokkal is megosszuk és magunk is a világ életéért adott kenyérré váljunk.
Ezért az eucharisztikus áldozat ünneplése a leghatékonyabb missziós
cselekedet, amit az egyház közössége a világ történelmében véghezvihet.

1938-ban a nagy világégés küszöbén könyörögtünk a Szentségi
Jézushoz. Ma a józan emberség, a tudomány vívmányait szeretettel és
felelősen alkalmazó bölcsesség, a kiengesztelődésre kész testvéri szeretet
adományát, a világunk és életünk értelmét megvilágító hit fényét kérjük
Istentől, hogy népünk és az egész emberiség lelkileg megújulva nézhessen
szembe a mai idők kihívásaival.

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusnak Budapest ad otthont. De
a nagy esemény alkalom a missziós és lelkipásztori megújulásra hazánk minden
egyházmegyéjében, a szerzetes közösségekben, a lelkiségi mozgalmakban,
sőt  határainkon  túl  egész  régiónkban  és  szerte  a  világon.  Pünkösd  után
megkezdődik a lelkipásztori előkészítés. Egyházmegyei felelősök irányítják a
munkát.  Missziós  megbízottak  fognak  felkeresni  számos  plébániát,  hogy  a
helyi közösségek is bekapcsolódjanak ebbe a folyamatba. A plébánosok
vezetésével a missziós megbízottak elősegíthetik közösségeinkben az
Oltáriszentség tiszteletének, a szentmise ünneplésének és a szentségimádás
végzésének megújulását. A szent edények, a ruhák, az oltárok felszerelése,
az imádságok és énekek megújulása a lelki megerősödést segíti. Ha pedig az
egyházközségi karitász csoportok és az önkéntes segítők jobban át tudják
tekinteni, hogy kinek van szüksége idős kora, betegsége, szegénysége,
magányossága miatt különleges segítségre, ez az egész hívő közösség
megújulását eredményezheti. Hiszen nemcsak az azonos hit, a közös
gondolkodás  és  az  együttes  liturgikus  ünneplés  kapcsolja  össze  helyi
közösségeinket, hanem egymás megismerése és készséges segítése is az élet
minden területén. Ehhez pedig szükséges, hogy ismerjük azt az emberi
közösséget, amely a plébánia területén lakik, tudjuk, kik a katolikusok, kik
azok, akik készek bekapcsolódni a hit megismerésébe, a szentségi életbe és a
közösség mindennapi munkájába.

Az Eucharisztikus Világkongresszus előkészítésében újabban nagy
szerepe van egy-egy szimbolikus tárgy országjárásának. Ilyen kiváló jelkép a
2007-es budapesti Városmisszió keresztje, amely a magyar szentek ereklyéit
tartalmazza. Amikor majd ez a kereszt országjárásra indul, megérkezését az
egyes városokban lelkipásztori programok fogják kísérni. De már addig is
sokat tehetünk ezért a megújulásért.



Kezdjük el már most a Legméltóságosabb Oltáriszentség ünnepétől, vagyis
Úrnapjától  fogva  a  közös  imádságot  a  Kongresszus  sikeréért!  Mondjuk  el
minden vasárnapi szentmise végén, a záró könyörgés után, de az áldás előtt,
ősztől pedig minden hittanóra végén is, a következő imádságot:

Ima a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért

Mennyei Atyánk,
minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet,
hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk,
barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk.

Adj bátorságot,
hogy az ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez!
Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése
egész hívő közösségünk,
fővárosunk, népünk,
Európa és a világ
lelki megújulására szolgáljon!
Amen.

Budapest, 2017. május 20-án

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus elnöksége és
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

Képviselő-testületi beszámoló – 2017. június 17-18.

Ma az Oltáriszentség ünnepén, Úrnapján, mivel tanévvégi «Te Deumot» és
körmenetet is tartunk, ezért írásban tájékoztatjuk Testvéreinket a
képviselő-testület legutóbbi üléséről.

Ülésünkön először Szilágy Stella, új sekrestyésünk, aki ebben az évben
próbaidejét tölti templomunkban, ígéretet tett. Fogadjuk őt szeretettel és
imádkozzunk érte!
Szeretnénk  az  elmúlt  időszakból  kiemelni  a  régi  és  az  új  közösségi
eseményeinket:
- Szent Flórián emléknapján imádságra gyűltünk össze a Kosciuszkó utcai
tűzoltó laktanyában. - Hagyományteremtő szándékkal létrejött kisgyermekes
szülők közösségi napja már második alkalommal gyűjtötte össze a családokat
közös együttlétre, beszélgetésre. - Évek óta népszerű eseményünk Matolcsy
Kálmán atya szervezésében a dunai hajókázás. - Pünkösd hétfőjén bíboros
atyánk a máriaremetei Karizmák Ünnepén meghirdette a készületet a
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. - A plébániánkon működő
munkacsoportok kedden tartották hálaadó szentmiséjüket, mely után
beszámolót tartottak működésükről.

A jövő eseményei közül kiemeljük:
- Június 19-től életbe lép nyári mise- és gyóntatási rendünk. (Ld. a hirdető-
táblán!) Hétköznap este fél 7-kor lesz a szentmise, kivéve a szerdát, amikor
reggel 8-kor. Vasárnapi miserendünk változatlan. Kiemelt napokon reggel is
lesz szentmise, figyeljük a Hírlevelet. - Június 26-án hétfőn este Böjte
Csaba atyát várjuk templomunkba. - Augusztus 5-én lesz templombúcsúnk
ünnepe. Egész napos szentségimádást tartunk, majd az esti szentmise
kivételesen 19:15-kor kezdődik. 6-án vasárnap, szentóra helyett, este 17:45-
kor ünnepi vesperást imádkozunk. - A részletekért kérjük kísérjék
figyelemmel Hírlevelünket, mely nyáron - általában - kéthetente jelenik meg
új számmal.

Testvéreink a további részletekről a hátsó gyóntatószék mellett
kifüggesztett hirdetményből tájékozódhatnak. Ma, a szentmisék után,
lehetőség van a sekrestyében egyházi önkéntes hozzájárulás befizetésére.


