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Liturgikus események:
Június 13-án, vasárnap, a ½9-es diákmisén van a gyermekek évzáró
hálaadó szentmiséje: a Te Deum.
Június 20-án, vasárnap ½9-kor gitáros szentmise. A Pászto-rock
gitáros csoportunk tíz éve működik.
Nyári táborok:
Ministráns tábor: jún.17-19. Pilismaróton (jún.19. 10h30 Esztergomi
Bazilika – Csépányi Gábor papszentelése)
Családi közösség tábora: június 23-27-ig Tatán.
Július 17-től 22-ig hittantábor Mátraverebély Szentkúton.
Július 12-től 21-ig cserkésztábor a Cserhát hegységben, Buják Selyemréten.
Augusztus 2-től 7-ig hittantábor Devecseren.

„Végre itt

a nyár és meleg az idő, az ember
strandra jár …”
A nyáron se feledkezzünk meg róla, hogy
Istennél nincsen szabadság, ’Ő az aki Van’.
Bármerre is pihenünk, kirándulunk, nyaralunk a
nyáron, ne feledkezzünk meg a vasárnapról és
hogy minden napot megköszönjünk Neki.

Áldott szép nyarat, jó pihenést, találkozunk
legkésőbb az Veni Sancte évnyitó szentmisén!
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TE DEUM 2010.
Téged, Isten dicsérünk! Te Deum laudamus! Ezzel a felkiáltással
kezdődik az Egyház hálaadó himnusza. Most ezen a vasárnapon mi is
énekeljük. Az alkalmat hittanos gyermekeink évzárója adja. Hálát adunk
a kapott kegyelmekért, az elért eredményekért.
Mindenkor hálásak legyetek! Figyelmeztet bennünket Szent Pál
apostol. Az ember könnyen úgy gondolja, elért eredményeit magának
köszönheti. Pedig nem így van. Nélkülem semmit sem tehettek, mondja
Jézus apostolainak. Bármit is fel tudunk mutatni, a növekedést Isten
adja, írja Szent Pál a korintusi híveknek.
Megköszönjük a hitben való növekedést. Az elmúlt húsvéti idő
és a hozzá kapcsolódó ünnepek szintén a kegyelmek idejét jelentik
nekünk, amikor Krisztus titka kibontakozik számunkra, ennek vagyunk
részesei a templomban.
• Május 1-jén, Munkás Szent József ünnepén, templomunk
búcsúnapján tizenheten megkapták a Szentlélek kegyelmét a bérmálás
szentségében.
• Május 24-én, pünkösdhétfőn hálaadó szentmisével és zenei
áhítattal ünnepeltük templomunk Szent József kórusának 20 éves
működését.
• Május 30-án huszonnégy elsőáldozó először vette magához
Krisztus szent testét az oltáriszentségben.
• Nemrégen két felnőtt testvérünk részesült a keresztség
szentségében, elsőáldozók voltak és bérmálkoztak.
• A lélek templomának építése mellett látjuk, hogyan újul meg
templomunk. Köszönet mindazoknak, akik munkájukkal segítik ezt az
ügyet. De a szükséges önrész még hiányos, ezért továbbra is kérjük a
kedves testvérek adományait. Június 20-án és augusztus 20-án erre a
szándékra gyűjtünk.
Tercsi Zoltán plébános

Papság Éve lezárult
Jézus
Szentséges
Szívének
ünnepén, 2009. június 19-én
nyitotta meg XVI. Benedek pápa
Rómában a Papság Évét, melynek
mottója: „Krisztus hűsége – a pap
hűsége”. 2010. június 11-én adott
hálát 15.000 pap jelenlétében ezért
az Évért a Szent Péter téren.
„Várható volt, hogy a papság évében a papi hivatás láthatóvá
vált új fényei nem fognak tetszeni a gonosznak. Az ellenség
inkább azt szeretné, hogy a papság kihaljon, s így Isten végül
kiszoruljon a világból” (XVI. Benedek pápa)
Június hónap Jézus Szívének van szentelve: ha rátekintünk,
akkor látjuk, hogy Jézus Szíve szelíd, alázatos, irgalmas és
engedelmes. Ezeket a tulajdonságokat nehéz magunkévá tenni, de
ezért kérjük Őt magát, hogy „Jézus Szíve, alakítsd szívünket
Szent Szíved szerint!”
Ha Jézus Szívét szemléljük, akkor látjuk, hogy azt túláradó
szeretet és vágyakozás töltötte el: „Vágyva vágytam arra, hogy
elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát, mielőtt szenvedek.”
(Lk 22,15) Az Utolsó vacsorán az Úr a kenyér s a bor fölött
ezeket a titokzatos szavakat mondta: “Ez az én testem, amelyet
értetek adok … Ez a kehely az új szövetség az én véremben,
amelyet értetek adok.” (Lk 22,19-20.) Jézus ezekkel a szavakkal
alapította a szent Eucharisztiát és a papságot, mint szeretetének
két nagy ajándékát, melyeket a szomorúsággal teli búcsú órájában
Egyházára hagyott. Ezek szeretettől túlcsorduló szívéből eredtek.
Az Eucharisztia a legnagyobb ajándék, amit az Úr nekünk
adhatott, önmagának odaajándékozása a keresztfán. Megnyitott
Szívéből áradnak a szentségek: a keresztség és az Eucharisztia,
amelyre az oldalából kiömlő víz és vér utal.

Vianney Szent János, a Papság évének különleges pártfogója
gyakran mondta, hogy „A papság Jézus Szívének szeretete”. A
papságról úgy beszélt, mint aki képtelen betelni az emberi
teremtményre rábízott ajándék és feladat nagyszerűségével: „Óh,
milyen nagy a pap!... Ha ezt felfogná, meghalna… Isten
engedelmeskedik neki: kimond néhány szót, s az Úr ennek hallatán
leszáll a mennyből, és elrejtőzik egy kis ostyában…” Híveinek
ecsetelve a szentségek fontosságát, azt mondta: „A papság szentsége
nélkül Isten nem lenne közöttünk. Ki helyezte őt abba a
tabernákulumba? A pap. Ki fogadta a lelketeket életetek kezdetén? A
pap. Ki táplálja lelketeket, erőt adva zarándokútjához? A pap. Ki
fogja majd felkészíteni, hogy megjelenjen Isten előtt, megtisztítva
utoljára Jézus Krisztus vérében? A pap, mindig a pap. És ha ez a
lélek [a bűn miatt] meghal, ki fogja feltámasztani, ki adja vissza
nyugalmát és békéjét? Megint csak a pap. Isten után a pap minden!...
A pap maga is csak a mennyben fogja ezt teljesen megérteni.”
A papság évének szándéka az volt, hogy „új módon mutassa be a
papi szolgálat nagyságát és szépségét”, megerősítse szolgálatukban a
lelkipásztorokat és új örömöket adjon nekik – hangsúlyozta a
Szentatya. Kiemelte azt is: az egyház feladata az, hogy a hitet
megvédje az eltorzulástól és a tévutaktól. Az Egyháznak szüksége
van egy pásztorbotra – mondta a Szentatya a zsoltárokból idézett
képre utalva. „Isten nem egy távoli Isten, aki nem fontos az egyén
életében. Ő nem hagyja magára az embert egy mindinkább tévúton
járó társadalomban, hanem mindenkivel törődik. A pap feladata,
hogy a nehézségek közepette is a hívők mellett álljon, és Isten
gondoskodásának közvetítője legyen.
Sok ember azonban nem is akarja, hogy Isten törődjön vele.
Sokan nem akarják, hogy Isten „zavarja” őket. Azonban, ahol Isten
„zavaró tényezőnek” számít, ott az ember a hibás. Az Atya felé
fordulás bátorságot is ad, hiszen Ő megmutatja a helyes utat
azoknak, akik bíznak benne. Ez nagyon fontos olyan időkben,
amikor sokszor sötétség, bátortalanság uralkodik, amikor az ember
újra és úja kísértések és megmérettetések előtt áll – mondta a
Szentatya a Papság Évének lezárásakor.
Héray András FSO, kisegítő lelkész

