Havas Boldogasszony Hírlevél

Cím:
E-mail:
Honlapunk:
Számlaszám:
Fogadóóra:
Miserend:

1016 Bp., Mészáros utca 1.
XII/20. szám
krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
2014. május 11.
http://www.communio.hu/hba/
Pünkösd hava
CIB Bank 10700419-65647879-51100005
H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Hétköznap: 8, 18:30, Vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Naptár
Húsvét 4. vasárnapja, május 11. Papi hivatások vasárnapja
IV. zsoltárhét
ApCsel 2,14a.36-41 – 1Pét 2,20b-25 – Jn 10,1-10

Testvérem! Amikor a szenvedést megérdemelt büntetésnek
tartjuk, ha nehezen is, de elfogadjuk. Az ártatlan szenvedése ellen
azonban lázadunk. A mai szentleckében másként olvassuk: „Ha a jót
teszitek és türelmesen szenvedtek, az kedves az Isten előtt” (20b).
Jézus ebben adott példát. Ő „bűnt nem követett el” (22). Mint Főpapunk
mindent értünk vállalt: „Vétkeinket saját testében fölvitte a keresztfára,
hogy meghaljunk a bűnöknek, és az igazágnak éljünk” (24a).
A szenvedéssel kapcsolatban nehéz Isten akaratára «igent»
mondani. (Jézus is vérrel verítékezett, hogy ezt meg tudja tenni.) Talán
segít az elfogadásban, ha az orvosra gondolunk, aki gyakran fájdalmat
okozva gyógyít. Ezt megértve törekedjünk igent mondani Isten
akaratára! „Hiszen erre kaptatok meghívást, mert Krisztus is
szenvedett értünk, példát hagyva nektek, hogy a nyomában járjatok”
(21). Ekkor életünkben is igaz lesz Szt. Péter kijelentése: „Olyanok
voltatok ugyanis, mint a tévelygő juhok, de most megtértetek lelketek
Pásztorához és oltalmazójához” (25).
Testvérem! Ma papi hivatásokért imádkozunk, azokért, akik az
áldozat bemutatói. Legyen jellemző közösségünkre, hogy szívesen
vállalunk áldozatot. AKKOR TALÁN INKÁBB LESZNEK KÖZÜLÜNK OLYANOK,
AKIK BOLDOGAN VÁLLALKOZNAK JÉZUS KÖVETÉSÉRE A PAPI SZOLGÁLATBAN:
„Az ő sebei szereztek számotokra gyógyulást” (24b).
[M.a.]

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát
Hétfő, május 12.

ApCsel 11,1-18
Jn 10,11-18

17:30 Gyóntatás: Mihály atya
18:00 A litániát a hittanosok vezetik, ovistól 2 osztályos korosztályig
20:00 Fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, május 13. Fatimai Boldogságos Szűz Mária
10:30 Baricz Ferenc temetése a Farkasréti temetőben
17:00 Rózsafüzér imacsoport gyűlése
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, május 14.

ApCsel 11,19-26
Jn 10,22-30

ApCsel 12,24-13,5a
Jn 12,44-50

16-18 Karitász fogadóóra
19:00 Esti szentmise után biblia óra
Csütörtök, május 15.
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és
vértanú

ApCsel 13,13-25
Jn 13,16-20

ApCsel 13,26-33
Jn 14,1-6

10:00 Baba-mama klub az oratóriumban
14.30: Zsarkó Istvánné temetése a budafoki temetőben
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, május 17. Boldog Scheffler János püspök és
vértanú

ApCsel 3,44-52
Jn 14,7-14

Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül.
Részletes eligazítás a hirdetőtáblán olvasható. Idén nem szervezünk
külön találkozó pontokat, de buzdítjuk Testvéreinket, hogy aki teheti,
vegyen részt családi körben a zarándoklaton.

Ezen a vasárnapon minden szentmisén Marton Zoltán diakónus mondja a
szentbeszédet.

Húsvét 5. vasárnapja, május 18.

Ma minden szentmise után a Szent Gellért Gimnázium épületében képviselő
testület választás

11:30 Szentmise elhunyt Szabó Imre püspök atya halálának 38. évfordulója
alkalmából.

I. zsoltárhét
ApCsel 6,1-7 – 1Pét 2,4-9 – Jn 14,1-12

HÍREK
 Felhívjuk kedves Testvérek figyelmét a májusi adóbevallási határidőre! 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

Előrenyomtatott nyilatkozatokat találnak Testvéreink a padok mögötti
asztalon. Ha elfogyna, hivatalos órában az irodán kaphatnak. Köszönjük!
 Marton Zoltán diakónus pappá szentelése június 14-én lesz Esztergomban.
Kérjük, hogy aki szeretne ezen részt venni, jelentkezzen a plébánián
május 18-ig. Jelezze, ha saját autóval megy és másokat hajlandó vinni,
illetve ha utaztatást kér. Így szívesen megszervezzük, hogy közösen
vegyünk részt ezen az eseményen.

Közeljövő eseményei
Május minden napján du. 6 órakor lorettói litánia
20. kedd
10 órakor nyugdíjasok délelőttje
24. szombat
este „Krisztinavárosi esték”
30. péntek
Hajókázás a Dunán (Matolcsy Kálmán atya)
Június1-től
pünkösdi készület
1. vasárnap
esti szentmise után Rostetter Szilveszter
orgona koncertje
7. szombat
esti szentmise után lengyel énekkar énekel
este 9 órakor Matutínum
8. vasárnap
Pünkösd
10-12.
esti
szentmise
után
zsinatoló
csoportok beszámolója
12. csütörtök
de. nyugdíjas séta
14. szombat
½ 11 óra papszentelés Esztergomban
15. vasárnap
9 óra „Te Deum” és cserkész ígéret
16. hétfő
életbe lép a nyári miserend

TESTVÉREIM!
A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az
Eucharisztia hitünk szent titka! Arra kérlek ezért Benneteket,
hogy az áldozáskor külső tetteitekben is mutassátok ezt meg!
Ezért:
Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel
áldozáshoz; mi várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás
mellett, kettes sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak
legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre.
Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.
Áldozás előtt érthetően válaszolj „Ámen”-t az áldoztató szavaira –
ez valójában hitvallás!
Ha szájba áldozol, tartsd mozdulatlanul a fejedet és nyitva a
szádat, amíg az áldoztató nyelvedre helyezi az Oltáriszentséget.
Ha kézbe áldozol, már odaérkezéskor készíts trónust a
kezedből!
Kezedbe csak akkor kérd Krisztus testét, ha kezed tiszta és nincs
rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés.
Csak akkor tudsz két kezedből trónust készíteni, ha mindkét
kezed szabad és a hónod alatt sem tartasz semmit. Emeld magasra a
kezedet, egyiket a másik fölé. A felül lévő kezedbe helyezett
Szentostyát az alul lévő kezeddel fogd majd meg és így vedd
magadhoz (Ne végezz akrobata mutatványt, tenyeredből az ujjaid
közé csúsztatva az Oltáriszentséget).
A magadhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van,
(oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vidd el az
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozz meg ebben!
Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl.
letérdelés) ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin
neve communio, ami közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjál be a
közös énekbe, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének
szüneteiben van időd az egyéni imádságra).
Két szín alatti áldoztatáskor ne kérd kezedbe az Oltáriszentséget,
mert a bemártott Szentostya a kezedhez tapadna.
Köszönöm, hogy hitedet így is megvallod! Szeretettel:

Mihály atya

