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N A P T Á R
Húsvét 6. vasárnapja, május 25.
Tömegtájékoztatási Világnap, Hősök napja

II. Zsoltárhét
ApCsel 8,5-8.14-17 1Pét 3,15-18 Jn 14,15-21

Testvérem! Krisztusról tanúságot tenni, Őt hirdetni minden
keresztény feladata. Sajnos gyakran úgy képzeljük, hogy ez azt
jelenti: «Beszéljünk sokat Jézusról!» Szt. Péter a mai
szentleckében a szavakat a második helyre utasítja. Az első
feladatunk: „Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben”
(15a). Ha ezután valaki megkérdezi, hogy miért éltek így, mi az
alapja reményeteknek, akkor már lehet beszélnünk róla. (Vö.: 15c)
Mit jelent igazából, hogy életünkkel kell először tanúságot
tenni Mesterünkről? A mai szentlecke alapján gondolhatunk arra,
hogy ha jótetteinkért szenvedünk (Vö.: 17), akkor hasonlítani
fogunk Krisztusra, aki „meghalt egykor a bűnök miatt, az Igaz a
bűnösökért” (18a). De jelentheti azt is, hogy a sok nehézség
ellenére minket reménység tölt el, hiszen „test szerint ugyan
megölték őt (Krisztust), de a Lélek szerint életre kelt” (18b). Éljünk
tehát szép életet. (Vö.: 16b) Így kérdezni fognak minket.
Testvérem! A kérdésekre pedig csak akkor tudunk
helyesen válaszolni, ha igyekszünk egyre jobban megismerni
hitünket. Ekkor teljesítjük szent Péter útmutatását: „Legyetek
mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok” (15b).
Beszédünk azonban nem lehet akármilyen: „Ezt mindig szelíden,
tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel” tegyük. (16a) TARTSUK MEG
TEHÁT A SORRENDET, MERT CSAK ÍGY LESZ GYÜMÖLCSÖZŐ A
TANÚSÁGTÉTELÜNK!
[M.a.]
Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát
Hétfő, május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek utolsó hittanórája

ApCsel 16,11-15 Jn 15,26-16,4a

Kedd, május 27.
ApCsel 16,22-34 Jn 16,5-11
10.30: Dr. Fehérdi Károlyné temetése az Újköztemetőben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Szerda. május 28.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya
Esti szentmise után utolsó Biblia óra

ApCsel 17,15.22-18,1 Jn 16,12-15

Csütörtök, május 29.
ApCsel 18,1-8 Jn 16,16-20
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek utolsó hittanórája
Péntek, május 30. Szent Jobb emléknapja (Szent István király
ereklyéinek átvitele)
ApCsel 18,9-18 Jn 16,20-23a
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise keretében vesperás
20.00: hajókirándulás a Dunán Matolcsy Kálmán atya szervezésében. Jegyek a
sekrestyében ill. az irodán kaphatók
Szombat, május 31.
ApCsel 18,23-28 Jn 16,23b-28
16.30: Gürtler Iván és Görgics Katalin esküvője
18.00: utolsó májusi litánia
Húsvét 7. vasárnapja, június 1. URUNK MENNYBEMENETELE
III. Zsoltárhét
ApCsel 1,1-11 Ef 1,178-23 Mt 28,16-20
16.30: élő Mária és László hálaadó szentmiséje 40. házassági évfordulójuk
alkalmából
17.30: szentóra, melynek keretében a pünkösdi készület első alkalma
19.30:Rostetter Szilveszter orgonaművész hangverseny sorozatot szervezett
Szent II. János Pál pápa tiszteletére. Ma, az első alkalommal ő, mint
orgonaművész tiszteleg a szeretett Szentatya előtt koncertjével.
További részleteket a hirdetőtáblán olvashatnak Testvéreink.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
H Í R E K
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.
Az újmisés atya krisztinavárosi primiciája június 29-én lesz. Ez alkalomból
szeretnénk őt megajándékozni személyes és közösségi jókívánságokkal, bátorító
üzenetekkel. Kérjük a Testvéreket, hogy személyenként, családonként vagy
közösségenként egy A/5-ös méretű papírra írják le gondolataikat, és adják le június
22-ig a sekrestyében, az irodán vagy Forián-Szabó Annánál.

