XI. évfolyam 22. szám

2014. június 1.

JÉZUS SZÍVE ÉV

GYŰJTÉS
A
CSALÁDOS
TÁBOR
JAVÁRA: Ma, vasárnap, június 1-én a szentmisék
után gyűjtést tartunk a nyári családos tábor javára,
hogy az adományokból támogatni tudjuk azokat a
családokat, akik anyagi okok miatt maradnának ki
a családos tábor örömteli eseményéből. Az
adományokat előre is hálásan köszönjük!
ELSŐVASÁRNAP: Ma, a hónap első vasárnapján délután 5 órakor közös szentórát tartunk.
KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz
június 2-án, hétfőn, este ½ 8-kor a plébánián.
Szeretettel várjuk a testület tagjait.
EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS: Az
egyházmegyei szentségimádási rend szerint az
egyház-megyében az év minden napján az
egyházmegye valamelyik templomában egész
napos szentségimádás van. Plébániánk évi két
szentségimádási napja március 10. és június 3.
Június 3-án, kedden 9 órától délután 5 óráig tart a
szentségimádás. Félórás vagy ennél hosszabb
szentség-imádás vállalására az irodában lehet
feliratkozni. Egy percre se maradjon imádkozó
látogató nélkül az imádásra kitett Oltáriszentségben
köztünk lévő Jézus.
PANNONIA SACRA MISE: Június 4-én,
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a
Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola
részvétele miatt.
ELSŐCSÜTÖRTÖK: Június 5-én, elsőcsütörtökön 4 órától 5 óráig közös szentségimádási
órát tartunk a papi hivatásokért, és a papok
hűségéért
ELSŐPÉNTEK: Június 6-án, elsőpénteken,
az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet
Rockenbauer Barnabás ferences diakónus
mondja. Témája: „A labdarúgás szerepe az
evangelizációban” A szentmise után beszélgetésre
is lesz lehetőség a plébánia földszinti előadótermében. Minden érdeklődőt várunk.

Urunk Mennybemenetele

PAPSZENTELÉS ÉS ELSŐ SZENTMISE:
Lakatos Bence kispapunk pappá szentelésének
örömteli ünnepe lesz június 14-én, fél 11-kor az
esztergomi
bazilikában.
Ünnepélyes
első
szentmiséjét június 15-én, vasárnap fogja
bemutatni templomunkban délelőtt 9 órakor, a
diákmise keretében.. Ajándékozni szeretnénk a
plébánia híveinek a nevében is egy számára
készített misekelyhet. A továbbiakban pénzadománnyal lehet még hozzájárulni az ajándék
költségeihez. Az esztergomi papszentelésre külön
busszal is lehet jönni személyenként 1500 Ft
díjért. Jelentkezni lehet az irodában. Az autóbusz
szombaton, 14-én reggel ½ 9 órakor indul a torony
melletti autóparkolóból.
MEGHÍVÓ: Egyházunk rádiója, a Magyar
Katolikus Rádió idén májusban ünnepli
fennállásának 10. évfordulóját. Az évforduló
alkalmából szeretettel hívjuk a plébánia kedves
Híveit 2014. június 10-én 18 órára a budapesti
Szent István Bazilikába, ahol Erdő Péter
bíboros úr mutat be hálaadó szentmisét.
Spányi Antal püspök, vezérigazgató
CSÍKSOMLYÓI ZARÁNDOKLAT: A jövő
hét végén június 6-tól 9-ig a városmajori Kolping
Család Egyesület szervezésében, autóbuszos
zarándoklat lesz a csíksomlyói búcsúra. Még két fő
részére van lehetőség az utazásra. Kérjük, hogy
aki jönne a zarándoklatra, minél előbb jelentkezzék
az irodában a 45.000.-Ft/fő részvételi díj
befizetésével.
NAPKÖZIS TÁBOR: Az iskola befejezése
után kerül megrendezésre a napközis tábor,
amelyre az általános iskola alsós és felsős
gyermekeit várjuk. A hét programját filmnézés,
számháború, foci, méta, zászlós, kalmárjáték,
beszélgetések, éneklés-zenélés, változatos játékok
és sok egyéb meglepetés alkotja majd. Időpont:
2014. június 16-tól 20-ig (hétfőtől-péntekig),
reggel 9 órától délután 4 óráig. Helyszín: a
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plébániaépület (Ignotus u. 9.). A részvételi díj
5.000.- Ft (1.000.- Ft/fő/nap), mely meleg ebédet
tartalmaz. Jelentkezni az irodában lehet június 8ig a kitöltött jelentkezési lapok leadásával és a
részvételi díj befizetésével. Jelentkezési lap az
ingyenes asztalon található. Bővebb információ:
www.hittanosok.com., honlapon kapható, vagy
majorihittanosok@gmail.com e-mai címen, vagy a
vasárnapi 9 órai szentmisék és a hittanórák után a
hitoktatóktól kérhető.
HITTANTÁBOR: Alsós és felsős gyermekek
részére az idén augusztus 4-től 9-ig szervezünk
hittantábort Bajóton. A kitöltött jelentkezési lappal
és a költségek befizetésével lehet jelentkezni a
szervezőknél vagy az irodában június 30-ig.
Költségek: 1 fő részére 18.000.-Ft/fő; 2, vagy
több testvér esetén 14.000.- Ft/fő. Jelentkezési
lapok kérhetők a plébánia irodájában, illetve az
ingyenes asztalon találhatók. További információk:
www.hittanosok.com
majorihittanosok@gmail.com.
CSALÁDOS TÁBOR: A hagyományokhoz
híven a már jól ismert helyen: VerőceCsattogóvölgyben kerül megrendezésre a 10.
Jubileumi Családos Tábor. A táborba nagy
szeretettel hívjuk és várjuk a plébánia tagjait:
családokat, kisebb és nagyobb gyermekekkel,
nagyszülőket unokáikkal, egyedülálló szülőket,
gyermektelen házaspárokat és azokat is, akiknél
már felnőtt korúak a gyerekek. A tábor időpontja:
2014. július 21-től 26-ig. A táborral kapcsolatos
részletes tudnivalók az ingyenes asztalon található
tájékoztatóban és a www.vake.hu honlapon
olvashatók. A honlapon megtalálható a jelentkezési
űrlap is.
A szervezők
MÁRIACELLI ZARÁNDOKLAT: Az idei
plébániai fogadalmi autóbuszos zarándoklatunk
Máriacellbe szeptember 13-án és 14-én lesz. Az út
költsége 13.000.- Ft és 55.- Euro. Jelentkezni lehet
az irodában. Jelentkezéskor be kell fizetni a
13.000.- Ft-ot és 20.- Euró-t. A többit (35 Euró) az
autóbuszon kell majd befizetni.
SZICÍLIAI ZARÁNDOKLAT: Érdeklődés
és jelentkezés hiányában zarándoklatot az utazási
iroda lemondta.
PÜNKÖSDI KIRÁNDULÁS-ÉS ZARÁNDOKLAT: Lehet csatlakozni a felnőtt bérmálkozókhoz, akik Pilisszentlélekre mennek június 7-én,
szombaton. Jelentkezés: unger zsuzsa@t-online.hu.
NYUGDÍJAS KLUB: A nyári szünet előtti
utolsó összejövetel június 4-én lesz 10-től 12 óráig
a torony földszintjén.
INGYENES JOGSEGÉLY-SZOLGÁLAT:
A jövő héten a hónap első keddjén, június 3-án 14től 16 óráig a plébánia földszinti tárgyalójában lesz
az ingyenes jogsegély-szolgálat.

BÚCSÚZTATÓ: Plébániánk kedves, idős
munkatársa, egykori sekrestyés, idős korában is
hűséges ministráns, világi áldoztató, Szántó Gyula
bácsi május 20-án, 81 éves korában elhunyt. A
héten csütörtökön, június 5-én 11 órakor a
nagytemplomban engesztelő gyászmisét tartunk
Gyula bácsi lelki üdvéért. Hamvai a beszentelésük
után szűk családi körben a Babér utcai templom
urnatemetőjében lesznek eltemetve a feltámadás
reményében. Adj, Uram, örök nyugodalmat neki!
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013. október
4-től lelki megújulási évet hirdetett meg. Ez kilenc
egymást követő elsőpénteki szentmisén való
részvételből, szentáldozásból álló lelki zarándokút.
Célja az Úr Jézussal való személyes találkozás. A
Jézus Szíve Évben plébániánk lelki megújulásáért
kérjük a kedves Hívek imáit. A reggeli
szentségimádás is felajánlható erre a szándékra.

ZARÁNDOKLAT:
Zarándoklatot
szervezünk 2014. augusztus 15-től 22-ig a
franciaországi Paray-le-Monial-ba, Jézus Szíve
városába. Szeretettel hívjuk a kedves Testvéreket a
zarándoklatra, hogy együtt részesüljünk e hely
kegyelmében, ahol Jézus Alacoque Szent
Margitnak, és rajta keresztül mindnyájuknak
különleges módon feltárta Szívének szeretetét. A
zarándoklatról tájékoztató és jelentkezési lap az
ingyenes asztalon található.
Gábor atya
HÉTEN LESZ
Kedden: Lwanga Szt. Károly és társai vértanúk e.
Csütörtökön: Szt. Bonifác püspök és vértanú e.
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Németh Flóra(VI.08.)
Németh Maxim (VI. 08.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Várfoki Pált (VI.03.) (Farkasrét)
Nagy Lajos Istvánt(VI.04.) (Farkasrét)
Szántó Gyulát (VI.05.) (Ravatal itt).
Pándy Lajost (VI.05.) (Farkasrét)
SZENTMISÉT MONDUNK:
Június 5-én, este 6 órakor Papi hivatásokért
Június 6-án, este 6 órakor Magyar családokért
Június 7-én, este 6 órakor Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve tiszteletére
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: ApCsel 28,16-20.30-31 Jn 21,20-25

Vasárnap: ApCsel 2,1-11; Róm 8,22-27; Jn
20,19-23
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