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Szent György hava

Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

„A keresztségben eltemetkeztünk Krisztussal együtt a halálba,
hogy miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból,
úgy mi is új életre keljünk.” Róm 6,4
Húsvét ünnepén minden kedves Testvéremnek a plébánia papsága és az
egyházközség vezetősége nevében a húsvét örömét, békéjét és kegyelmét
kívánom!

Mihály atya

HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA, április 5.
saját zsolozsma
Vigilia szertartás perikopái: Ter 1,1.26-31a Ter,1-2.9a.10-13,15-18 Kiv 14,15-15,1
Iz 54,5-14 Ez 36,16-28 Róm 6,3-11 Lk 24,1-12

Testvérem! A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk: „Jézus Krisztus ugyanaz
tegnap, és ma, és mindörökké” (13,8). Mesterünk, aki Istenember,
feltámadása után már »idő és tér« feletti. Ő már nem változik. A húsvéti
misztériummal kapcsolatban a vigília szentmise szentleckéjében ezért
olvashatjuk: „Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de
életével Istennek él” (10). Befolyásolja ez életünket, van ennek gyakorlati
következménye számunkra?
„Mi, akik Krisztus Jézusra megkeresztelkedtünk, az ő halálára
keresztelkedtünk meg” (3) – írja szent Pál a rómaiaknak írt levelében. De
ez az egyesülés nem teljes és visszavonhatatlan. Mi, emberek, Krisztussal
ellentétben, csak részletdöntésekre, véges cselekményekre vagyunk
képesek. Ezért a keresztség számunkra feladat is: „Ha halálának
hasonlóságában egybenőttünk vele, akkor föltámadásában is egy leszünk
vele” (5). Igyekeznünk kell tehát, hogy egyre inkább meghaljunk
bűneinknek és egyre inkább együtt éljünk Krisztussal. (Vö.: 8)
Testvérem! Ma, Húsvét ünnepén, köszönjük meg mennyei Atyánknak,
hogy Fia kereszthalálával megmutatta nekünk határtalan szeretetét.
EZT AZÉRT TUDJUK SZÍVBŐL MEGTENNI, MERT JÉZUS HALÁLA NEM VERESÉG,
NEM VÉGÁLLOMÁS, HANEM GYŐZELEM, ÁTMENET EGY ÚJ ÉLETBE, A
SZENTHÁROMSÁG ÉLETÉBE. Így bátran követhetjük a szentlecke tanítását:
Úgy tekinthetünk tehát magunkra, mint akik meghaltunk a bűnnek, és már
Istennek élünk, a mi Urunk Jézus Krisztusban. (Vö.: 11)
[M.a.]
Ünnepi szentmisék perikopái
ApCsel 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 v.1Kor 5,6b-8 Jn 20,1-9
esti szentmisében: Lk 24,13-35
7.00: a szentmise végén ételszentelés lesz
9.00: ÜNNEPI SZENTMISE, UTÁNA LESZ A FELTÁMADÁSI KÖRMENET
A 11.30-as szentmise alatt nem lesz gyóntatás
17.45: ünnepi vesperás

HÚSVÉTHÉTFŐ, április 6.
ApCsel 2,14.22-33 Mt 28,8-15
Vasárnapi miserend lesz, de a reggel 7 órai szentmise elmarad
Kedd húsvét nyolcadában. április 7.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

ApCsel 2,36-41 Jn 20,11-18

Szerda húsvét nyolcadában, április 8.
ApCsel 3,1-10 Lk 24,13-35
11.00: Dombi Irma temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
14.30: Cseraljai József és felesége, sz. Bacsa Ilona temetése az Új
Köztemetőben
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Csütörtök, húsvét nyolcadában, április 9.
ApCsel 3,11-26 Lk 24,35-48
9.30: Nyugdíjas séta. Az Iparművészeti Múzeumban (IX. Üllői út 33-37.)
„Lechner, az alkotó géniusz” c. kiállítást tekintjük meg. Utána lehetőség nyílik
„Az ősi Kína kincsei” c. kiállítás megtekintésére is.
Belépő jegyek: 70 év felett ingyenes (mindkét kiállítás),
62-70 évig: 1.000,- Ft, mindkettőre: 1.750,- Ft,
62 éves korig: 2.000,- Ft, mindkettőre: 3.500,- Ft.
16.30: a karitász munkacsoport gyűlése a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után a felnőtt kezdők hittanórája elmarad.
Péntek, húsvét nyolcadában, április 10.
ApCsel 4,1-12 Jn 10,1-14
Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonaikban első péntek helyett
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás.
Szombat húsvét nyolcadában, április 11.
18.00: Loretói litánia

ApCsel 4,13-21 Mk 16,9-15

Fehérvasárnap, április 12. Isteni irgalmasság vasárnapja
saját zsolozsma
ApCsel 4,32-35 1Jn 5,1-6 Jn 20,19-31
11.30: tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje
18.00: vesperás

Áprilisi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy feltámadt édes Üdvözítőnk adjon sok
kegyelmet egyházközségünk híveinek.
Szent László imacsoport: Hogy a Szentlélek vezesse zsinatoló közösségünket, és
így általa az élő hitben még jobban elmélyüljünk

F O N T O S
- Megjelent a Krisztinavárosi Hírek húsvéti száma, és az Esztergom-Budapest
főegyházmegyei folyóirat. A padok mögötti asztalról családonként vigyenek
mindkettőből Testvéreink.

Közeljövő eseményei
Ápr. 15-18.
cserebere akció - részleteket külön hirdetjük
20. hétfő este „Krisztinavárosi esték”
25. szombat 10 óra sziklatemplomból fehér szív útja
du. ½ 4 óra nyugdíjas délután
26. vasárnap Papi hívatások világnapja
Május minden nap du. 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát!
3. vasárnap anyák napja
9. szombat élő rózsafüzér - részleteket külön hirdetjük
10. vasárnap 11.30-as szentmise: bérmálkozók bemutatása
14. csütörtök de. nyugdíjas séta
15-17.
zsinatolás befejezése Leányfalun
17-23.
pünkösdi készület
24. vasárnap Pünkösdvasárnap

