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2011. június 5.

A Család Éve

KÖZÖS SZENTSÉGIMÁDÁSI SZENTÓRA
LESZ ma , a hónap első vasárnapján, délután 5-6 óráig 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.
PÜNKÖSD: Pünkösd vigíliáján, június 11-én
szombaton, este 7-kor szentmise lesz a Kistemplomban,
majd ezt követően virrasztás szentségimádással,
elmélkedéssel, énekléssel és közös Szentlélekhívás.
KISMISE: Pünkösdvasárnap, június 12-én a
kismise elmarad a kistemplomban. A nagytemplomba
várjuk a családokat a 9 órai szentmisére.
GYŰJTÉS A HITTANTÁBOROK JAVÁRA:
Jövő, vasárnap június 12-én, a szentmisék után gyűjtést
tartunk a nyári hittantáborok javára, hogy a nehezebb
körülmények között élő családok gyermekei is jelen
lehessenek a táborban. Az adományokat előre is hálásan
köszönjük!
KARIZMÁK ÜNNEPE: az Esztergom-Budapesti
Főegyházmegye napja lesz június 13-án, pünkösd-hétfőn, a
máriaremetei bazilika és kegytemplom kertjében. Az
egész-napos ünnepi együttlétre hívjuk és várjuk szeretettel
a plébánia családjait, fiataljait és közösségeit.
TE DEUM: Egyházközségünk tanév végi hálaadó
szentmiséjét, a Te Deumot június 19-én 9 órakor tartjuk a
nagytemplomban. Ezen a szentmisén együtt vesznek részt
a kistemplomi gyermekmisére járó családok és a
nagytemplomi diákmisét látogató kedves Hívek. A zenei
és énekes szolgálatot a Kistemplomi Furulyások (Ki-Fur)
kórusa, és a plébánia lelkes fiataljaiból álló gitáros csoport
adja.
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.
Jelentkezni a hitoktatóknál vagy az irodában lehet a
kitöltött jelentkezési lap leadásával.

URUNK MENNYBEMENETELE
NYÁRI IRODAI ÜGYELET ÉS NYÁRI
MISEREND: Előzetesen hirdetjük, hogy plébániánk
irodai ügyelete június 20-tól változik az előző évek
gyakorlatának megfelelően. A nyári irodai ügyelet
időpontjait a jövő heti hírlevélben olvashatják. Szintén a
jövő héten közöljük a július és augusztus hónapra érvényes
nyári miserendet is.
CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ: 2011.június 10-től 13-ig
autóbuszos zarándoklatot szervez a városmajori Kolping
Család Egyesület Csíksomlyóra. Az út költsége 38.500.Ft. Két személy részére van még lehetőség az utazásra.
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.
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, s egyben a nyári szünet
előtt az utolsó június 15-én lesz.
A BABA-MAMA KLUB utolsó összejövetele a
nyári szünet előtt június 9-én, csütörtökön lesz a torony
földszintjén délelőtt 10-től 12-ig.
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ÚJSÁGRENDELÉS: Sokféle keresztény folyóirat és
újság jár plébániánknak, de talán éppen ezért az egyes
lapokból csak kevés példány fogy. A megrendelt
folyóiratokat és újságokat viszont ki kell fizetnünk, még
akkor is, ha megmaradnak, így túl nagy a ráfizetésünk.
Ezért a jövőben új rendszert szeretnénk bevezetni. Az Új
Ember és a Keresztény Élet újságok kivételével az egyes
folyóiratokból csak annyi példányt rendelnénk, ahányra a
kedves Híveknek igényük van. Ezért kérjük, hogy jelezzék
a plébánia irodájában, hogy ki, milyen folyóiratot szeretne
megvásárolni!
ÖNKÉNTESEKET
KERESÜNK:
Plébániánk
könyvraktárában nagy mennyiségű adomány gyűlt össze.
Ezekből ingyenes böngészdét tartanánk június 18-án,
szombaton 14–19 óráig. Ennek lebonyolításához
önkénteseket keresünk az önkéntesség évében. Kétféle
segítséget kérünk. Mivel szabadtéren rendezzük meg, az
asztalokat és könyveket is ki kell vinni a templom előtti
térre. Ez a munka előtte és utána esedékes. Másik feladat
az észrevétlen felügyelet, amit viszont missziós jelleggel
szeretnénk megtartani. Az asztalok mellett szóba lehet
elegyedni a böngészőkkel. Ez nem hittérítés, hanem
barátságos közeledés, vendégfogadás. Érezzék magukat az
egyház által megszólítottaknak azok, akik a parkba térve
belebotlanak a könyvkirakodásba. Kérjük a jelentkezést a
templom irodájában felfektetett íven a vállalt időtartam
(egy–két– három óra) megjelölésével, lehetőleg jún. 13-ig.
További felvilágosítás a könyvtárosunknál: 355-9109
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
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
pénteken délután 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot
egyeztetni a plébánia irodájában vagy telefonon is lehet a
212-4656 számon.
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
Nagyon fontos hangsúlyozni a mai világban, hogy a
vasárnap – amennyire lehet – tevékenységeiben is legyen
más, mint a többi nap. Ha meg tudjuk oldani, ne vállaljunk

el pénzkereső munkát, ne vásároljunk, még akkor sem, ha
az állandóan nyitva lévő üzletek erre csábítanak. Ne
menjen a mosógép, a háztartási munkákat csökkentsük
azzal, hogy amit lehet, előre elkészítünk az étkezésekhez.
Ilyen dolgokban is váljanak jellé az elkötelezett keresztény
családok, hogy ezzel felmutassanak eltűnt értékeket! A
szülők együtt mennek a szentmisére gyermekeikkel, ahol
más
gyermekes
családokkal
együtt
ünnepelve
megtapasztalják, hogy részei a közösségnek. 1973.
december 20-án tették közzé a gyermekek részvételével
tartott szentmisék direktóriumát. A direktórium
fontosnak tartja a gyermekek megfelelő előkészítését, el
kell sajátítaniuk azon emberi értékeket, amelyek a liturgia
ünneplésében is megvannak: egymás üdvözlése,
köszönetmondás, bocsánatkérés, egy ünnep megülése, az
étkezés öröme. Élménnyé kell tenni számukra a liturgikus
ünneplést: az imádkozást, éneklést. A pap szavaival
egyaránt szóljon a gyermekekhez és a felnőttekhez, a
kicsik is kapjanak korukhoz mérten sajátos feladatokat:
ministrálás, perselyezés, az ostya és bor kivitele az
oltárhoz, oltárdíszítés, felolvasás. Természetesen a
legkisebbekkel is meg kell éreztetni, hogy a szentmise
cselekményeinek csúcsa a szentáldozás. A szentmise
énekeinek szerepe, hogy megkönnyítsék a liturgiába való
bekapcsolódást; a gesztusok biztosítékai az aktív
részvételnek; az előforduló vonulásoknak is nagy
jelentősége van (bevonuláskor, evangéliumra, áldozásnál,
stb.). Hazánkban a püspöki kar engedélyezte, hogy a
résztvevők a szentmisén a Miatyánk és a béke-áldás alatt
egymást kézen fogva álljanak. A színek, fények, gyertyák,
tehát a liturgikus szimbólumok kihangsúlyozása, az
illusztráció és a szent csendre nevelődés ugyancsak
szükséges ahhoz, hogy a gyermek kicsi korában
találkozzon a szentmise ünneplésének egyetemes
formájával. (Jövő héten folytatjuk.)
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS júniusi száma alapján)
Június 11.(Szombat)
SZENT BARNABÁS
apostol
Zsidó származású, aki az elsők között keresztelkedett
meg. Nem tartozott a tizenkét apostol közé, de egyike volt
azoknak, akik tevékenyen részt vettek a fiatal egyház
életében. Antiochiába kapott megbízást az evangélium
hirdetésére, társa lett Pál apostolnak. Részt vett az apostoli
zsinaton, és Ciprus szigetén apostolkodott haláláig. A
hagyomány szerint Szalamiszban megkövezték. Ezen a
napon ünnepli őt a bizánci és a szír egyház is.

A HÉTEN LESZ:
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Szluha Ilona (VI. 12.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Szabó Istvánt és Szabó Istvánnét (VI. 8.)
Pélyi Lászlónét (VI.10.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Június 7-én, kedden este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI
:
Vasárnap: ApCsel 1,1-11; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20
Hétfő: ApCsel 19,1-8; Jn 16,29-33
Kedd: ApCsel 20,17-27; Jn 17,1-11a
Szerda: ApCsel 20,28-38; Jn 17,11b-19
Csütörtök:
ApCsel
22,30;23,6-11
Jn
17,20-26
Péntek: ApCsel 25,13-21; Jn 21,15-19
Szombat:Ter 11,1-9; Róm 8,22-27; Jn 7,37-39
Vasárnap: ApCsel 2,1-11;1Kor 12,3b-7.12-13; Jn 20,1923

