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A Család Éve

SZENTSÉGIMÁDÁS lesz ma, vasárnap, délután 5
órától a nagytemplomban.
JÉZUS SZÍVE LITÁNIÁT Jézus Szent Szívének

hónapjában, júniusban, minden nap elénekeljük.
Hétköznaponként az esti 6 órai szentmise után,
vasárnap a délutáni szentségimádás alatt.
PANNONIA SACRA MISÉJE: Június 1-én,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.
EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az
egyházmegyei
szentségimádási
rend
szerint
az
egyházmegyében az év minden napján az egyházmegye
valamelyik templomában egész napos szentségimádás van.
Plébániánk évi két szentségimádási napja március 10. és
június 3. Ennek megfelelően a héten, június 3-án, első
pénteken, reggel 8.30-tól 17.00 óráig, egész napos
szentségimádás lesz. A szokásos első csütörtöki, a papi
hivatásokért végzett szentségimádás most elmarad, azaz
összevonjuk a pénteki szentség imádással. Félórás vagy
ennél hosszabb szentségimádás vállalására az irodában
lehet feliratkozni. Egy percre se maradjon imádkozó
látogató nélkül a kitett Oltáriszentségben köztünk lévő
Jézus.

ELSŐPÉNTEKEN, június 3-án, az esti 6 órai
szentmisét és szentbeszédet Dr. Varga Lajos váci
segédpüspök úr mondja. Témája: A művészet lélek- és
emberformáló
szerepe.
A
szentmise
után
beszélgetésre is lesz lehetőség a kistemplomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk.
PLÉBÁNIAI JUNIÁLIS 2011. Szeretettel hívjuk a
majori családokat és plébániánk minden tagját a
nagykovácsi kastély parkjába június 4-én, szombaton 9-től
16 óráig a plébániai juniálisra. Belépődíj 500.-Ft/fő,
illetve 2000.-Ft/család, ha 4, vagy ennél több gyermek
jön a szülőkkel.
NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése után
négy napos napközis tábort hirdetünk, melyre az általános
iskola alsós és felsős gyermekeit várjuk. A nap programját
Bibliai ihletésű kreatív foglalkozás, közös ének, játék és
sok egyéb meglepetés adja. Időpont: 2011. június 16, 17,
20 és 21-én reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín:
Városmajori kistemplom. A részvételi díj 2.000.- Ft.

Húsvét 6. Vasárnapja
Jelentkezni a hitoktatóknál vagy az irodában lehet a
kitöltött jelentkezési lap leadásával.
KERÉKPÁRTÚRA: A Városmajori Katolikus
Egyesület Börzsöny kerülő kerékpártúrát szervez a 15
éven felüli plébániai fiatalok számára. A kerékpártúra
időpontja 2011. július 6-tól 9-ig. Részvételi díj: 8.500.Ft (VÁKE tagoknak 7.500.- Ft). Jelentkezni lehet 2011.
június 19-ig a plébánia irodájában az ott kapható
jelentkezési lap kitöltésével és a részvételi díj
befizetésével.
CSALÁDOS TÁBOR: A Városmajori Katolikus
Egyesület ezen a nyáron is megrendezi a nyári családos
táborát
2011.
július
11-től
16-ig,
VerőceCsattogóvölgyben. A táborba várjuk a plébánia
közösségéhez kapcsolódó családokat, a nevelő szülőket,
gyermektelen házaspárokat is, de a nagyszülőket is.
Tájékoztató és jelentkezési lap az irodában és a
nagytemplomban, az ingyenes asztalon található.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén július 18-tól 24-ig szervezünk hittantábort.
Jelentkezni, lehet a hitoktatóknál, illetve az irodában.
Jelentkezési határidő május 31.
PÜNKÖSD: Előzetesen hirdetjük, hogy Pünkösd
vigíliáján este 7-kor szentmise lesz a Kistemplomban,
majd ezt követően virrasztás szentségimádással,
elmélkedéssel, énekléssel és közös Szentlélekhívás.
KRISZTUS-TRILÓGIA KÖNYV: Ismét kapható a
sekrestyében 300.- Ft-os áron. a Munkácsy Mihály
Krisztus-Trilógia a Biblia tükrén keresztül című könyv,
Jánossy Gábor szerkesztésében.

BOLDOG II. JÁNOS PÁL pápáról készült
fényképek kaphatók a sekrestyében.
NYUGDÍJAS KLUB: „Jó együtt lenni!”,
Legközelebbi összejövetelünk, június 1-én lesz. Szeretettel
várjuk a kedves nyugdíjas társainkat!
BABA-MAMA KLUB: Összejöveteleiket minden
csütörtökön délelőtt 10-től 12-ig tartják a torony
földszintjén. Szeretettel várják a kismamákat és
gyermekeiket.
URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók.
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés
a plébánia irodájában kedden délelőtt 10-től 12-ig és
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pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a
212-4656 számon.
NYÁRI ÖLTÖZET A TEMPLOMBAN:
Jön a nyári meleg, és elég nehéz elviselni a kánikulai
hőséget. Amely ruhadarabtól csak lehet, igyekszik
megszabadulni az ember. Ezt bőségesen tapasztaljuk az
utcán jártunkban-keltünkben. Különösen a hölgyek között
vannak sokan, akik a könnyedebb öltözködés terén kissé
merészebb szabadságot engednek meg maguknak. Hogy
hogyan öltözködik valaki az utcán, abba nincs
beleszólásunk. Azt azonban nagy bizalommal kérem,
különösen is a hölgy testvéreinktől, hogy a templomba a
hely szellemének, szentségének megfelelő öltözetben
jöjjenek. Figyeljenek arra, hogy a test Istentől kapott
szépségét illő módon, valami könnyű kendővel, blúzzal
takarják el. Az indítéka ennek az, hogy a templomba jövők
közül senkit se zavarjon, senkinek a figyelmét ne vonja el
a látható szépség a láthatatlan lelki értékekre, a lélek
szépségére és a láthatatlan Isten valóságos jelenlétére,
szeretetére való odafigyelésben.
Köszönettel
Zoltán atya, plébános
2011. A CSALÁD ÉVE
A Heti Hírlevél számaiban néhány gondolat-ébresztő,
tanácsadó rövid írást jelentetünk meg, az Országos
Lelkipásztori Intézet Világiak Koordinációs Tanácsa
kiadványából, „Imádság és ünneplés a családban” című
munkafüzetéből vett idézetek.
AZ ÚR NAPJÁNAK MEGSZENTELÉSE
A család bekapcsolódása a szentmisébe
„Igen fontos, hogy a házasságnak kegyelmével és hivatásával
gazdagított keresztény családban a gyermekek a keresztségben
elnyert hit szerint már kiskorukban megtanulják Isten ismeretét,
tiszteletét, valamint embertársaik szeretetét. A gyermekek a
családban szerzik az első benyomásokat az egészséges emberi
közösségről és az Egyházról, a család vezeti be őket lépésrőllépésre a társadalomba és Isten népe közé.” A keresztény
család küldetéséhez tartozik tehát, hogy bevezesse a gyermeket
az Egyház imádkozó közösségébe. Mindez természetesen csak
fokozatosan érhető el: kiindulópont a kisgyermek részvétele a
család imádságában. A bensőséges imádságos lelkület hatással
van rá, megérzi Isten jelenlétét. Növekedése során egyre inkább
bekapcsolódik ő is a család hálaadásába, könyörgéseibe; képes
saját szavaival Isten felé fordulni, személyes kapcsolatba lépni
vele. A kötött szövegű imádságokat lassanként megtanulja – ha
többször hallja azokat -; néhány évig nem szükséges erőltetni
ezen imák elsajátítását. Az Egyház liturgikus életébe való
bekapcsolódásnak egyik feltétele tehát, hogy a lehető
legkorábban személyes tapasztalata legyen a kicsinek a
mennyei Atyáról, s ez az imádkozni-tudásában nyilvánul meg.
A másik feltétel: a „liturgikus környezetismeret”, vagyis a
templommal való ismerkedés liturgián kívül, minél fiatalabb
korban. Majd fokozatosan részt vesz a liturgián is; eleinte a
családi vallási jellegű eseményeken (testvére keresztelése,
elsőáldozása), később pedig minden jeles esemény, ünnepnap
alkalmával. Az egyházi év középpontjában Húsvét misztériuma
áll, amelynek heti ünneplése a vasárnap, az „egész élet csúcsa
és forrása”. A vasárnap az Úr napja, megszentelését segíti az
ünneplés és a pihenés a családban, a közösségben, a
templomban. E napon az ember megáll, Istenre figyel,
szeretteivel és önmagával foglalkozik. Ahogy minden más
ünnep előkészítésének is fontos mozzanata az örömteli
ráhangolódás, úgy a szentmisére indulva is testben-lélekben
ünneplőbe öltözünk.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS májusi és júniusi száma alapján)
Május 30.
SZENT ISTVÁN KIRÁLY
ereklyéinek átvitele
Szent István királyt halála után – 1038-ban – Székesfehérváron

temették el. 1083. augusztus 20-án VII. Gergely pápa
engedélyével a „testét ünnepélyesen felemelték”. A Szent Jobb
a gyűrűvel együtt Mercurius szerzeteshez került, aki
megvallotta ezt 1084. május 30-án a család birtokán lévő
monostorba látogató László királynak. Ez a monostor lett a
Szent Jobb középkori őrzési helye. A kéztől elválasztott kar
Lengyelországba, egy másik része Bécsbe került. A Szent
Jobbot pedig a török dúlás idején a koponya-ereklyével együtt
Raguzába (Dubrovnik) menekítették. Mária Terézia a Szent
Jobbot 1771. június 21-én Budára, a királyi vár kápolnájába
vitette, míg a koponyaereklye először Pozsonyba, majd
Székesfehérvárra került. 1945. augusztus 19-én amerikai tisztek
hozták haza. Kezdetben az Angolkisasszonyok pesti
kolostorában őrizték, majd a rend működésének akadályozása
után, 1951-ben a budapesti Szent István-bazilika Szent Jobbkápolnájába került. A 2000. jubileumi évben a fejereklyét
Budapestre hozták, és a Szent Jobb mellett volt tiszteletadásra
kihelyezve.
Június 1.
SZENT JUSZTINUSZ
vértanú emléknapja
Pogány családból származott a szamariai Nablus városából. A
különböző bölcseleti iskolákat járta, de csak Krisztusban találta
meg megnyugtatóan az igazságot. Ezt a keresését írja le a
Dialógus a zsidó Trifónnal című művében. Rómában iskolát
nyitott a különböző vallási kérdések megvitatására. Két
Apológia című műve nemcsak az ott említett viták miatt
jelentős, hanem részletes leírásokat találunk az ősegyház
liturgikus életéről: a mise és a beavató szentségek liturgiájáról.
Ugyanakkor tanúi lehetünk a II. század keresztény közösségei
hitvalló életének is. Rómában szenvedett vértanúságot több
társával 165 körül.
Június 3.
LWANGA SZENT KÁROLY ÉS TÁRSAI
ugandai vértanúk
Francia misszionárius atyák 1879-ben érkeztek Ugandába.
Szívesen fogadták őket, és számosan keresztények lettek az
ország vezető emberei közül is. Károly a király szolgálatába
került, majd az apródok vezetője lett. Hitükért huszonegyen
haltak meg 1886-ban. Néhány keresztényt karddal lefejeztek,
másokat máglyán égettek meg.

A HÉTEN LESZ:
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
G. Nagy Bulcsú (VI. 4.)
Dóczy Flóra (VI. 5.)
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN
Benke Róbert – Susovits Anita (VI.4.)
Czvikovszky Barna – Götz Andrea (VI.4.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Németh Lajosnét (V.31.)
Kiss Mátyást (V.31.)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Június 2-án, este 6 órakor a papi hivatásokért
Június 3-án, este 6 órakor a Magyar Családokért
Június 4-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen Szívének
tiszteletére

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Június 1-én, szerdán reggel 8 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21
Hétfő: ApCsel 16,11-15; Jn 15,26-16,4
Kedd: ApCsel 16,22-34; Jn 16,5b-11
Szerda: ApCsel 17,15.22-18,1; Jn 16,12-15
Csütörtök: ApCsel 18,1-8; Jn 16,16-20
Péntek: ApCsel 18,9-18; Jn 16,20-23a
Szombat:ApCsel 18,23-28; Jn 16,23b-28
Vasárnap: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

