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Szentmisék és szertartások rendje
Reggeli Dicséret: hétköznaponként reggel 7 órakor
Szentmisék: hétköznaponként este 6 órakor;
vas{rnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyón{si lehetőségek: Csütörtökön a szentségim{d{s alatt,
péntekenként az esti szentmise alatt; vas{r- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6
ór{s miséken. Külön kérésre, lelki vezetésre b{rmikor egyeztethető időpont.

2011. május

Májusi litánia
Májusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a
lorettói litániát. Az első ünnepélyes litánia az Oltáriszentség
jelenlétében május 1-jén, vasárnap este ¾ 6-kor kezdődik.
Az utolsó májusi litániát ünnepélyes keretek között május
31-én, kedden imádkozzuk.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket május 6-án és 13-án látogatjuk.
Elsőáldozások
Május 1-jén, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő
szentmise keretében lesz Csejtey Mónika néni és Őrfy
Marika néni csoportjainak elsőáldozása. Május 8-án
délelőtt 10 órakor a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási
Központ harmadik osztályosainak lesz az elsőáldozása.
Május 15-én Pozsgai Ági néni plébániai csoportjának,
május 22-én Tamás atya, Gábor atya és Ibolya néni
csoportjainak lesz az elsőáldozása.
Gitáros szentmise
Május 14-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
május 15-én, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Lectio divina
Május 28-án, szombaton délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „…magamhoz
édesgetem, s a szívére beszélek.” (Oz 2,16-22)
Latin mise
Május 29-én a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin nyelven
imádkozzuk.
Bérmálás
Május 29-én lesz templomunkban a bérmálás.
A bérmálkozók szentmiséje délután 4 órakor kezdődik.
A bérmálás szentségét Vereczkey Tamás pápai prelátus atya
szolgáltatja ki.
Tanévzáró szentmise
A hitoktatás a plébánián június 3-án, péntekig tart. Az iskolákban a tanév
utolsó napjáig, június 15-ig lesz hitoktatás.
Június 5-én, vasárnap ¾ 9-kor tartjuk a tanévzáró szentmisét, a Te
Deumot.
Előretekintés júniusra
Júniusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a Jézus
Szíve litániát.
Templomunk felszentelésének 68. évfordulóját június 3-án, pénteken este
6 órakor ünnepeljük.
Az elsőpéntekes betegeket június 3-án és 10-én látogatjuk.
Urunk mennybemenetelének ünnepe június 5-én, vasárnap lesz. Az
ünnepi szentmise de. 10 órakor kezdődik.

Boldog II. János Pál pápa szentségének titka

II. János Pál pápa nemcsak az egyháztörténelem nagy alakja, hanem a
„civil” történelem alakítója is: a XX. század meghatározó alakja.
Életrajzában a múlt század számos sarkalatos problémája jelen van. Fiatal
korától kezdve mindenekelőtt szent életet akart élni.
Olykor úgy gondolunk a szentekre, mint akik kívül állnak a történelmen.
II. János Pál pápa azonban az emberek között, kora drámai kérdései
közepette élte életét. Harcolt az evangéliumért és az emberért. Ő volt a
XX. századi katolikus egyház legismertebb alakja. Az akkori Ratzinger
bíboros – kifinomult érzékenységgel - úgy beszélt róla, mint olyan
vezetőről, aki életében a legtöbb emberrel találkozott. De jelenléte
érzékelhető volt azok számára is, akikkel nem kereszteződtek útjaik.
Minden szentnek megvan a maga titka. II. János Pál pápa nagyon nyitott
volt mások felé, ugyanakkor visszahúzódó is volt. Intenzív imádságban
telt az élete. A Jézus iránti szeretet, az evangéliumok, a Biblia olvasása, a
Mária iránti gyengéd szeretet éltette. Imádságának földrajzi kiterjedése is
volt, mert gondolatban az egyik helyről a másikra tért át, és magára vette
ily módon a világ fájdalmait.
Az evangélium iránti szeretete szenvedélyes szeretet volt, és fontosnak
tartotta, hogy beszélni kell róla, tovább kell adni. Ha valaki megkérdezte
tőle, mi a legnagyobb aggodalma, azt válaszolta: „Ha arra a sok emberre
gondolok, akik még nem ismerik Jézus Krisztust”. Úgy gondolta, a
világnak hitre van szüksége, hogy ne váljon olyan emberiséggé,
„amelynek nincs Atyja, vagyis nincs benne szeretet, árva és irányt
vesztett, képes arra, hogy folyamatosan gyilkolja az embereket, mert nem
testvérnek tartja őket…”.
Az evangéliumban gyökerező szenvedélye megérintette az emberek
szívét, és lélekkel töltötte meg, újjáélesztette a népeket. Ily módon a
történelem mélyét érintette, és ennek számos különféle hatása volt. Az
1981-es, majdnem halálos kimenetelű merénylet megmutatta, hogy
túlságosan felforgatta a történelmet, komoly érdekekkel ütközött. A pápa
tudta, hogy veszélyben van. Tudatában volt annak, hogy a XX. század
egyháza ismét a vértanúk közössége lett, ahogyan ki is hirdette ezt 2000ben a Colosseumban.
II. János Pállal a szentség történelmet formált, és megváltoztatta az
embereket. Athosz-hegyi Szent Szilvánusz orosz egyházatya így írt a
szentségről: „A szentek puszta létezésükkel nagy áldással borítják be a
földet, az emberiséget”. II. János Pál által nagy áldás szállt a keleti
keresztényekre, akikben újraéledt a remény; a megfáradt és beletörődő

nyugati keresztényekre; a déliekre, akik úgy érezték, megfeledkeztek
róluk. Neki köszönhetően az emberiségre a béke áldása borult. Látható
volt az áldás 1986-ban Assisiben, amikor a pápa a béke nevében
egybegyűjtötte a világ vallási vezetőit.
A boldoggá avatás után mélyebb, családias közelségbe kell kerülnünk
ezzel a pápával, és jobban meg kell értenünk, milyen nagy áldást jelent
számunkra. Olyan ember áll előttünk, akit mély hite egyszerűvé tesz,
ugyanakkor tele van különféle árnyalatokkal, fény-árnyékokkal, mert a mi
kortársunk. XVI. Benedek úgy döntött, rövid időn belül boldoggá avatja,
mert jelen idejű szentsége megszólítja korunkat. II. János Pál a boldog
XXIII. János által elindított II. Vatikáni Zsinat pápája. Zsinati atya volt, és
ahogyan végrendeletében írta, pápasága egész idején szolgálni akarta a
zsinat szent ügyét. A jövő nemzedékek a II. Vatikáni Zsinatot boldog II.
János Pállal együtt olvassák majd, mert a zsinat és az ő pápasága együtt
járnak.
II. János Pál pápa a mai emberekhez szól, akik hajlamosak a
beletörődésre, akiket magával ragad a félelem. Emlékeztet minket arra,
hogy nem elegendőek a szavak, az intézmények. Hitre van szükség, hogy
újjászülessen a remény, és elmozduljanak a hegyek, amelyek
eltorlaszolják az élet és a történelem útját. XVI. Benedek így beszélt
szeretett elődjéről: „Ő pápasága kezdete óta új adventről beszélt. Remélte,
hogy a történelemben megerősödik a kereszténység örömteli korszaka”.
Karol Wojtyłában a reménykedés ereje – amely szentségében gyökerezik
– nem egy távoli, nagy ember megközelíthetetlen hősiessége: olyan dolog,
amely benne él az egyházban, és amely mindenkinek rendelkezésére áll.
(forrás: Magyar Kurír)
Boldog II. János Pál pápa
imája a családokért
Krisztus, aki ugyanaz „tegnap, ma és mindörökké”, legyen
velünk, amikor térdet hajtunk az Atya előtt, akitől minden atyaság,
anyaság és minden emberi család származik.
Ajánljuk fel Krisztussal együtt a szeretet tanúságtételét, amellyel Krisztus
mindvégig szeretett minket. Az Atya áldása és a Szentlélek kegyelme
áradjon családjainkra Krisztusban, az ő szeretete által. Ámen.
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