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Pünkösd hava

Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Húsvét 3. vasárnapja, május 4.
Anyák napja.

N A P T Á R

III. Zsoltárhét
ApCsel 2,14.22-28 1Pét 1,17-21 Lk 24,13-35

Testvérem! A jót könnyen természetesnek vesszük, a rosszat
pedig igyekszünk elfelejteni. Ebb l sok nehézség adódhat. A jót csak
akkor tudom megbecsülni, ha látom az értékét is, és eszembe jut,
milyen is volt még a rosszban. Különben sajnos visszaélhetünk a jóval,
rosszul használhatjuk azt. (pl. Minek diétázni, hiszen van gyógyszer is.)
Istennel való kapcsolatunkban is hasonlót élhetünk meg. Így
volt ez már az apostolok korában is, amint ezt a mai szentleckében
olvashatjuk: A ránk hagyott, értéktelen életformáról (Vö.: 18b) túl
könnyen elfelejtkezünk. Nem látjuk, „hogy nem veszend ezüstön vagy
aranyon váltottak meg […] hanem a Krisztusnak, a hibátlan és
szepl telen Báránynak drága vére által” (18a. 19). (Erre gondolhatunk
minden szentmisében.) Sajnos, ezért visszaélhetünk ma is Atyánk
szeretetével. «Szeret, akkor úgysem büntet meg.» Szt. Péter másként
látja: „Szent félelemmel éljetek földi zarándoklástok idején, ha Atyának
hívjátok t, aki személyválogatás nélkül ítélkezik kinek-kinek tettei
szerint” (17).
Testvérem! Töltse el hála a szívünket Isten nagy szeretete miatt! Ezt
tapasztaltuk meg, amikor Jézus meghalt a kereszten, és utána az Atya
feltámasztotta a halálból. (Vö.: 21a) KÉRJÜK SEGÍTSÉGÉT, HOGY A VELE
VALÓ KAPCSOLATUNK NE SZÜRKÜLJÖN EL, HANEM MEGER SÖDJÉK, ÉS ÍGY
HITÜNK ISTENBEN VALÓ REMÉNYT IS EREDMÉNYEZZEN! (Vö.: 21b)
[M.a.]
ANYÁK NAPJÁN KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT

Nagy Ferenc: Édesanyám
Van egy szó, van egy név ezen a világon,
Melegebb, színesebb, mint száz édes álom.
Csupa virágból van, mer napsugárból,
Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól.

Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja,
Örömében sír az, aki e szót hallja.
Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyög hangja,
Amikor g gicsél, mintha volna szárnya.
Amikor a szíved már utolsót dobban,
Ez az elhaló szó az ajkadon ott van.
Mehetsz messze földre, véres harcterekre,
Ez a szó megtanít igaz szeretetre.
Bánatban, örömben – ver az Isten vagy áld,
Hogyha elrebeged, már ez is imádság
És ha elébed jön könnyes szem árva,
E szóra felpattan szíved titkos zárja.
Drága vigasztalás ez a szó, ez a név,
Királynak, koldusnak menedék, biztos rév.
Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok,
Ha keblére borulsz, és el kinek mondod?
S ha szomorú fejfán olvasod e nevet
Virágos sírdombon, a könnyed megered.
Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom,
Nekem a legdrágább ezen a világon.
12.30: Gáva L rinc keresztel je
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a Loretói litániát
Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a
Sz zanyát
Hétf , május 5.
ApCsel 6,8-15 Jn 6,22-29
17.00: Bodonyi Sándorné beszentel gyászmiséje
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: képvisel testület gy lése a plébánián
Kedd, május 6.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

ApCsel 7,51-8,1a Jn 6,30-35

Szerda. május 7. Boldog Gizella
ApCsel 8,1b-8 Jn 6,35-40
10.00-17.00 óráig: Használt ruha és aprócikk cserebere akció az
MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében a karitász
munkacsoport szervezésében.
Ruhanem t csak tiszta, fölvehet állapotban tudunk elfogadni !
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, május 8.
ApCsel 8,26-40 Jn 6,44-51
9.30: nyugdíjas séta indul a Pesti Vigadó megújult épületébe, ahol a Makovecz
Imre emlékkiállítás és Schrammel Imre keramikus kiállítása is látható. A
belépés 70 éves kor felett ingyenes !
10.00-17.00 óráig: Használt ruha és aprócikk cserebere akció az MKDSZ Attila út
63. alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhanem t csak tiszta, fölvehet állapotban tudunk elfogadni !
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: a litánia a 3-5. osztályosok közrem ködésével
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája
Péntek, május 9.
ApCsel 9,1-20 Jn 6,52-59
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
10.00-17.00 óráig: Használt ruha és aprócikk cserebere akció az MKDSZ Attila út
63. alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhanem t csak tiszta, fölvehet állapotban tudunk elfogadni !
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, május 10.
ApCsel 9,31-42 Jn 6,60-69
9.00:-11.00: irodai fogadóóra május 2-a helyett
10.00-17.00 óráig: Használt ruha és aprócikk cserebere akció az MKDSZ Attila út
63. alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhanem t csak tiszta, fölvehet állapotban tudunk elfogadni !

Esti szentmise után a Szent Gellért Gimnázium épületében
képvisel testület választás
Húsvét 4. vasárnapja, május 11.
IV. Zsoltárhét
Papi hivatások vasárnapja
ApCsel 2,14a.36-41 1Pét 2,20b-25 Jn 10,1-10
Ezen a vasárnapon minden szentmisén Marton Zoltán diakonus mondja a szentbeszédet

Ma minden szentmise után a Szent Gellért Gimnázium épületében
képvisel testület választás
H Í R E K
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét a februári adóbevallási határid re! Az 1%okról rendelkezni ingyenes, nagy segítség, ne mulasszuk el!
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.
El renyomtatott nyilatkozatokat találnak Testvéreink a padok mögötti asztalon. Ha
elfogyna, hivatalos órában az irodán kaphatnak. Köszönjük!

Májusi imaszándékok
Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a májusi litániákon minél többen
vegyünk részt, ezzel is örömet szerezve a Sz zanyának,
mindnyájunk édesanyjának.
Mária Magdolna imacsoport: Hogy Mária, az evangelizálás Csillaga
vezesse az Egyház küldetését Krisztus minden nemzetnek szóló
hirdetésében.
Árpád-házi Szent Margit imacsoport: Hogy a hírközlési eszközök az
igazság és a béke szolgálatának eszközei legyenek.
Szent László imacsoport: Hogy a Szentlélek segítse egyházközségünk
híveit, hogy vallásukat buzgón gyakorló képvisel testületi tagokat
válasszanak.
IMA ÉDESANYÁÉRT
Él ért
Jóságos Mennyei Atyánk!
Hálát adok ma édesanyámért, és kérlek,
jutalmazd meg t azokért a testi és lelki javakért,
melyeket nekem nyújtott és nyújt ma is.
Tartsd meg jó egészségben, és biztonságos körülményekben!
Vigasztald meg, ha a mindennapi élet sok gondja-baja között
er t vesz rajta a csüggedés!
Taníts meg arra, hogy édesanyámat mindig szeressem,
rá mindig figyeljek, vigyázzak
és ha majd szorul rám, késedelem nélkül segítsem!
Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amen
Elhunytért
Jóságos Mennyi Atyánk!
Elhunyt édesanyámat irgalmas szereteteddel vezesd be az örök
Hazába, melyet neki is készítettél, a Te Szent Fiad, a mi Urunk
Jézus Krisztus érdemeiért! Amen

