
Június 21, Évközi 12. vasárnap 
7 óra: + Emma unoka 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szidónia és Pál nagyszülők; + Judit feleség, édesanya, 
nagyszülő 
18 óra: + László férj, + szülők, testvérek 

 
A Püspöki Konferencia rendelkezése értelmében a mai vasárnaptól 

kezdődően visszavonásra kerül a vasárnapi szentmisén való részvétel 
kötelezettsége alóli felmentés. Augusztus 1-ig továbbra is felmentést 
kapnak a 65 évnél idősebbek, valamint akiknek egészsége különleges 
módon veszélyeztetett. Mindezek értelmében jövő vasárnaptól temp-
lomunkban is visszaáll a szokásos miserend, vagyis vasárnaponként is-
mét lesz 7 órakor, 10 órakor és 18 órakor is szentmise. A szenteltvíztar-
tók továbbra is üresek maradnak, kézbe lehet áldozni, a békeköszöntés-
nél a kézfogást továbbra is mellőzzük, a szentgyónások újra történhet-
nek a gyóntatószékben.  

Hálásan köszönöm mindazok figyelmességét, akik már az elmúlt al-
kalmakkal sem feledkeztek meg arról, hogy közösségünket perselyado-
mányaikkal is támogassák. Kérjük, hogy ezután is szentmise végén a 
templomból kifelé menet a kihelyezett gyűjtőbe dobhatják adományai-
kat. 

Köszönjük takarító önkénteseink szombati szolgálatát! Továbbra is 
várjuk a fiatalabbak segítségét templomunk fertőtlenítő takarításához 
minden szombaton 17 órától. A takarítás mellett kiváló közösségépítő 
alkalom is ez, hisz van lehetőség egymás jobb megismerésére, beszélge-
tésre. Ha többen vagyunk, hamar végzünk… 

Június 15-től, a nyári időszakban minden hétköznap reggel 7 órakor 
vannak szentmisék, este pedig ezeken a napokon nincs szentmise. A 
vasárnapi szentmisék rendjében a nyáron sincs változás. 

Június 20-án, szombaton lesz templomunk búcsú napja, 10 órakor 
ünnepi szentmisére várjuk a Testvéreket! 

Jövő vasárnap, június 21-én a 10 órai szentmisén lesz a tanév végi há-
laadás, amelyre várjuk az óvodásokat, a diákokat és családtagjaikat, va-
lamint a pedagógusokat. 
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2020. június 14. 
Krisztus Szent Teste és Vére - Úrnapja 

 
 

 

Az én testem értetek adatik 
 

Jézusnak az utolsó vacsorán elhangzott mondata kétezer éve eleven 
erővel hat. Minden szentmisén ezek lesznek azok a szavak, amelynek 
hatására a kenyér már nem csupán kenyér, hanem valóságos test, Jézus 
teste. Belegondoltunk már, hogy vajon miért azt mondta Jézus, hogy 
„értetek”, miért nem „nektek”? Az ő Testét, ha nekünk adja, akkor min-
denünk megvan – nekünk már ez is untig elég lenne. Akkor miért nem 
csak azon volt a hangsúly, hogy nekünk adja magát táplálékul, ételül? 

Mert nem csak azt akarta Jézus, hogy legyen nekünk még eggyel több 
valamink, még ha ez a valami, a világ legnagyobb „Valamije” is, az egyet-
len és nélkülözhetetlen. Nem eggyel több anyag van a világon, nem egy-
gyel több kémiai elem a periódusos rendszerben, hanem valami új (szö-
vetség), régi formában, megszokott keretek között. 

Jézus irányultságot adott, szándékot fejezett ki ebben a mondatában. 
Rámutatott arra, hogy értéke van annak, ha életünket, önmagunkat má-
sokért szenteljük. 



Most, hogy június hónapban vagyunk, gyakoriak lesznek az olyan al-
kalmak, amikor papszentelési jubileumokat és házassági évfordulókat 
ülnek a katolikus emberek. Mert mindkét szentségben ugyanaz az ön-
ajándékozás fejeződik ki, mint amikor Jézus azt mondta „ez az én tes-
tem, mely értetek adatik.” 

Nagy ajándék látni papokat, akik szolgálatuk 25, 50, 60, 65. évforduló-
ját ünneplik. És jó dolog közösen hálát adni házaspárokkal, akik kerek 
évfordulójukkal ünneplik meg a házasság szentségének csodáját. A pap 
is, a szerzetes is, a házasságban a férj és a feleség is igyekszik megvalósí-
tani azt, ami Jézusnak teljesen és tökéletesen sikerült: „ez az én testem, 
mely értetek adatik.” Amikor az utolsó vacsorán imádkozott, a János 
evangéliumban közölt főpapi imájában megfogalmazza, hogy ez az „ér-
tetek” valóban rólunk szól: „értük szentelem magam, hogy ők is meg 
legyenek szentelve az igazságban”. 

Mi lenne, ha egy-egy ünnepre az ilyen-olyan ajándék helyett mi is 
megpróbálnánk önmagunkat ajándékozni egymásnak, egymásért?! 

Ennek lehetne kiindulópontja Úrnapja, amikor megkapjuk az etalont, 
a tökéletes mintáját annak, hogy mit jelent a másik emberért cselekedni. 
Szent Pál is arra hívja fel figyelmünket, hogy Isten tervében a dolgok 
értünk történnek: „minden értetek történik, hogy minél bővebben árad-
jon a kegyelem” /2Kor 4,15/. 

A nyár, a nyári vakáció, a kikapcsolódás könnyen kínál olyan alkalma-
kat, amelyek elfordítják figyelmünket attól a feladattól, hogy önmagun-
kat másokét kell adnunk. Jézus nyáron is értünk adja magát – éljünk vele 
és kövessük őt ebben is! 

 

Plébánia búcsú 
 

Szűz Mária Szeplőtelen Szívének szombati ünnepe ebben az eszten-
dőben jövő hétvégére esik. Ezért szeretettel várunk mindenkit június 20-
án, szombaton a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmisére, amelyre meg-
hívtuk az esperesi kerület lelkipásztorait is. Szentmisét követően – al-
kalmas időjárás esetén – szeretettel várunk mindenkit a templom előtti 
térre, közös együttlétre, beszélgetésre! Sütemény felajánlásaikat hálá-
san fogadjuk! 

A koronavírus-járvány miatt a tervezett gyermekprogramok nem let-
tek megszervezve, de ezt majd az augusztus 29-re tervezett nyárbúcsúz-
tató játékokon bepótoljuk…! 

Napköziotthonos tábort szervezünk 
 

Amint már arról értesülhettek, napköziotthonos tábort szervezünk fi-
ataloknak. Időpontja július 13-18. Elsőáldozós kortól az egyetemista ko-
rúakig várjuk a fiatalok jelentkezését! (a létszám korlátozott, ezért re-
gisztrációköteles!) Célunk, hogy a résztvevők hitükben és Istennel való 
kapcsolatukban megerősödjenek, közösségben éljék meg mindezt és a 
délutáni játékos, vidám programokban is próbálják megélni mindazt, 
amire Jézus hív bennünket. 

A tábor ideje alatt is lesznek a szokott időpontokban plébániai szent-
misék, (fatimai engesztelő szentmise is!), de aki szeretne részese lenni 
egy ilyen, fiatalos hangulatú szentmisének, őt is várjuk szeretettel! A 
szentmisék időpontját még majd közöljük. A tábor helyszíne a Plébánia 
udvara a közösségi épületekkel, valamint a templom és környezete. 
Azon a héten a templom környéke körbe lesz szalagozva, hogy a gyere-
keknek egyértelmű legyen, hogy mekkora a rendelkezésünkre álló tér. 
Kérjük, hogy az Átalszegett utca ezen szakaszán majd fokozottabb óva-
tossággal közlekedjenek! 

Az idei, sajátos helyzet miatt a tábor megszervezésében és lebonyolí-
tásában külön feltételeknek kell megfelelnünk, ezért támogatásaikat, 
felajánlásaikat egyénileg egyeztetett módon tudják eljuttatni a szerve-
zőknek. Az is nagy segítség, ha valaki sörpadot asztallal, vagy nagymére-
tű napernyőt tud felajánlani a tábor idejére! 

De, hogy a legalkalmasabb módon tudjuk segíteni a tábort, kérjük 
előre egyeztessünk a részletekről! 

 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Negyedes Lászlóné Majer Mária Edit: 2020. június 11.  

Nyugodjék békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

Június 15. hétfő, Árpád-házi Boldog Jolán, 7 óra: + Szülők, nagyszülők 
Június 16, kedd, 7 óra: + Édesanya és + nagyszülők 
Június 17, szerda, 7 óra: Hálából a Szűzanyának 
Június 18, csütörtök, 7 óra: + Olga 
Június 19, péntek, Jézus Szent Szíve, 7 óra: + Emma és Márta 
Június 20, szombat, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve,  

10 óra: + Galbavy László édesapa 


