EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Június 3. Vasárnap. Úrnapja. Templomunkban csak ½ 8-kor lesz szentmise, mely után rózsafüzér titokcserét tartanak a kápolnában. Székesfehérvár város közös Úrnapi szentmiséjét 9.00 órakor mutatja be
Spányi Antal megyés püspök a Szent Imre templomban. A Krisztus titokzatos testének tiszteletére tartott
szentmise után tartják a hagyományos úrnapi körmenet a belvárosban. Maroshegyen ezen a napon csak
18 órakor lesz szentmise.
Június 4. hétfő: A Ciszter templomban 15 órakor a Szeretetláng Imacsoport tartja imaóráját. Karitász
csoportunk 17 órakor tartja összejövetelét a plébánián.
Június 4. kedd: Szent Bonifác püspök és vértanú emléknapja. Délelőtt 10 órától a Baba- Mama Kör tartja
összejövetelét a plébánián.
Június 6. szerda: Szent Norbert püspök emléknapja.
Június 7. csütörtök: Elsőcsütörtök. A város közös Eucharisztia ünnepét a Felsővárosi templomban tartják a 18 órakor kezdődő püspöki szentmisével, majd szentségimádással. Nálunk este nem lesz liturgikus
esemény.
Június 8. péntek: Jézus Szent Szívének ünnepe. A Jézus Szíve templomban a reggel 7 órai szentmisétől
folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk az esti a szentmise után csendes szentségimádást tartunk
19.15-ig.
Június 9. szombat: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szívének emléknapja.
Június 10. Évközi 10. Vasárnap. A Jézus Szíve templom búcsúnapja.
* * *
Június hónapban hétköznapokon 17.45-től a kápolnában a Jézus Szíve litániát imádkozzuk.
Tájékoztatjuk a kedves testvéreket, hogy május 27-től változik a gyóntatás rendje. A keddi gyóntatások
megszűnnek, viszont vasárnaponként nálunk ½ 8 és 8 óra között, Maroshegyen pedig ½ 11-11-ig fog
gyóntatni Rajmund atya.
Kedves Testvérek! Ebben az évben is szeretnénk segítséget adni nehezebb élethelyzetben levő családjainknak a gyermekeik nyaraltatásához, így most is a Testvérek támogatását kérjük. Aki teheti és támogatja
ezt a kezdeményezést, kérjük, adományát szíveskedjék a Karitász feliratú perselybe tenni. Előre is köszönünk minden támogatást. A gyűjtés június 17-ig fog tartani. Egyben kérjük, a családokat szíveskedjenek
kitölteni a támogatáshoz szükséges adatlapot, melyet hátul megtalálhatnak az asztalon. Ennek leadási határideje szintén június 17. Köszönjük szépen.
Felajánlottak 2 db dunyhát és párnát. Érdeklődni a Karitász vonalon: 06/30-3823-649-en lehet.

ÚRRNNAAPPJJAA
Az ünnep teljes neve: Az Úr Testének és Vérének ünnepe. Az egyházi évben - a Húsvéti időt lezáró - Pünkösdvasárnap után két héttel tartjuk. Az ünnep eredete a XII. századi eukarisztia-kultusszal áll kapcsolatban.
Jézus eukarisztikus jelenlétét hangsúlyozza. A szentmisében az „átváltoztatástól” kezdve Jézus teste és vére
jelen van a kenyér és a bor „színében”. Ez a jelenlét megmarad, ezért őrizzük a Szentostyát a Tabernákulumban, és az örökmécs jelzi, hogy itt van Jézus velünk. Az Oltáriszentségben jelenlévő Jézusnak térdhajtással adunk tiszteletet. Jézusnak több jelenléti módja is van az Eukarisztián kívül, melyek szintén valóságos, reális jelenlétek. Az Oltáriszentségben való jelenlét azonban kiemelkedik ezek közül: Az Eukarisztia
szentségében igazán, valóságosan és lényegileg jelen van a mi Urunk, Jézus Krisztus lelkével és istenségével
együtt az ő teste és vére, következésképpen az egész Krisztus. Az Úr napját kötelező ünneppé 1264-ben IV.
Orbán pápa tette, Lüttichi Szent Julianna látomásának hatására.

