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Templomunk felszentelésének 65. évfordulóját
június 3-án, kedden ünnepeljük.
Az ünnepi szentmisét este 6 órakor mutatjuk be.
A felszentelés évfordulójáról külön ünnepélyességgel szeretnénk
megemlékezni. Június 8-án, vasárnap a
szentmisét Vereczkey Tamás pápai prelátus,
brálja.
A mise végén megkoszorúzzuk a templom bejárata
mellett található emléktáblát.
„Isten temploma vagytok, Isten lelke lakik bennetek.
Isten temploma szent, és ti vagytok az a templom.”
Tanévzáró szentmise
Június 8-án ¾ 9-kor tartjuk a tanévzáró szentmisét, a Te Deumot.
Ministránsok beöltözése
Június 15-én vasárnap kerül sor a ministránsok beöltözésére
a déle
Vasmise
Június 29-én, vasárnap Szent Péter és Pál apostolok ünnepén
Horváth Dori Imre apát úr
pappá szentelésének 65 éves évfordulója alkalmából
vasmi
1130 órai kezdettel.

Jézus Szíve litánia
¾ 6-kor
imádkozzuk az Oltáriszentség jelenlétében a Jézus
Szíve litániát.

Latin mise
Június 29tmisét
latin nyelven imádkozzuk Szent Péter és Pál apostolok tiszteletére.

ónapban június 6-án,
edig július 4-én látogatjuk.
Kórházi mise
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház épületében a szentmisék
¼ 12-kor kez
az A épület
Szent László király ünnepe
Június 27-én, Szent László király tiszteletére este
6 órakor ünnepi szentmisét mutatnak be a
Bazilikában, majd utána indul a körmenet –
a templomból – a Szent László Hermával.
Szeretettel várják a kedves híveket.

„JÉZUS ÉS AZ ISTEN ORSZÁGA”
„Jézus megismeréséhez feltétlenül szükséges, hogy megértsük az
Isten országáról vallott felfogását. Hiszen Jézus, Isten országának hirdea, hogy: Kegba vetése után Jézus Galileába ment, hogy hirdesse
Isten örömhírét. (1,14)
rkezett az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az örömhírben.
(1,15)”
„Kafarnaum városába érkezve felszólal a zsinagógai összejövetelen, és ott is ugyanazt hirdeti. Az emberek elcsodálkoznak: „Mi ez? Új
tanítás, hatalommal?” – kérdezgetik egymástól (Mk 1,27)
ztalják, de nem hajlandó
ott maradn
máshova, a szomszédos helységekbe, hogy ott is hirdessek, mert azért
jöttem. (1,38) És üzenetével bejártja egész Galileát.
szsze köréje, példabeszédekben kezd szólni nekik. A legtöbb példabeszé„Hasonló az Isten országa…”
Izrael városaiba és falvaiba azzal a paranccsal, hogy „hirdessétek Isten
országát!” (Lk 9,2)
tlanul folytatja
Isten országának hirdetését.
Jézus szerint az Isten országa a legnagyobb kincs, melyért érdemes
mindent odaadni (Mt 5, 3.10) Gyermekként, bízó hittel kell befogadni (Mt
19,11). A gazdagoknak nehéz bejutni Isten országába (Mt 19,23-24). Igaz
élet által (Mt 5,20), vagyis az Atyaisten akaratának feltétlen megtevése
által juthatunk be oda (Mt 7,21). Ha Jézust követve csak Isten országát
keressük, akkor mindent megkapunk hozzá (Lk 12,31). Ezért örömhír
Isten országának közelsége. „Ne félj te kisded nyáj – mondja Jézus tanítványainak – mert úgy tetszett Atyátoknak, hogy nektek adja az országot. (Lk12,32). Ezért a tanítványok mindennapi imájának legfontosabb
kérése: „Miatyánk, jöjjön el a te országod.” (Mt 6,10)

ütról, és „letelepednek Isten
országában” (Lk13,29)
csorán, peddig a napig, amíg majd az újat nem iszom veletek Atyám országában”
(Mt 26,29), és tanítványainak teljes bizonysággal kijelenti: Ti kitartottatok velem megpróbáltatásaimban, ezért nektek adom az országot, amint
nekem adta Atyám, hogy asztalomnál egyetek és igyatok országomban.”
(Lk 22,29)

ysége az Isten országa körül forgott. Ezért nagyon fontos, hogy megértsük, mi is ez az isten or
zték
Isten országát. Kétezer év elteltével nekünk még nehezebb ezt a nagyon
fontos kifejezést pontosan megérteni.
Jézus korában, amikor a római birodalom elnyomása alatt szenljon el
ez a világ, és jöjjön el egy egészen más világ, ahol Isten uralkodik mindenen, és ahol igazságosság és béke lesz mindenki osztályrésze.
Ekkor lépet
rjetek meg, mert elközelgett az Isten országa.” (v.ö. Mt 3,2) János esetében
Amikor a Jánostól felvett keresztség után Jézus Galileában elkezdi hirdetni az isten országát, szinte ugyanazokat a szavakat használja, mint János. Mégis, Jézusmál teljesen más e szavak jelen
fenyeget, hanem „örömhírnek” nevezi üzenetét. Jézus tudja, hogy az
Atyaisten jó (Mk 10,18)
khöz is a legnagyobb
szeretettel fordul, keresi az elveszett bárányt (Lk 15,4-7). Befogadja a
tékozló fiút (Lk 15, 11-24). Azt is tudja Jézus, hogy az Istennek ez a jósáogadjuk be, térjünk meg, uralkod
elkünkön,
egész életünkön.”
Ekkor mi az Istenéi vagyunk és Isten a miénk. Ez Isten országa,
melyet Jézus hoz nekünk.
atok)

