Kedd. április 14.
17.00: rózsafüzér imacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
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Szent György hava

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

Naptár
Fehérvasárnap, április 12. Isteni irgalmasság vasárnapja
Zsolozsma saját
ApCsel 4,32-35 1Jn 5,1-6 Jn 20,19-31

Testvérem! Mai világunkban szinte természetessé vált, hogy az
embert nem kell szeretni. Itt nemcsak a diktatúrák szörnyűségeire
gondolok, hanem a művi abortusz gyilkosságaitól az elhagyott öregek magányáig minden szeretetlenségre (pl. válások, öngyilkosság,
stb.) is. A mindennapok negatív tapasztalata alátámasztja szent
János szavait, amelyeket a mai szentleckében olvasunk: „Aki pedig
a szülőt szereti, szereti a szülöttét is” (1). Mivel Istenben nem
hisznek, nem szeretik, ezért szülöttét, az embert sem tudják
szeretni.
Világunk tagadja, vagy halottnak hiszi Istent, úgy véli nélküle is
boldogulhat. Pedig az emberszeretet csak akkor valósulhat meg, „ha
szeretjük az Istent és eleget teszünk parancsainak" (2).
Szembeszállni a mai világ közfelfogásával, diadalra vezetni az
emberi testvériség gondolatát csak akkor tudjuk, ha felfelé
tekintünk. „Mert mindenki, aki Istentől született, legyőzi a világot. És
ez a győzelem – győzelem a világ fölött! – a mi hitünk (3-4). Ez nem
más: HISSZÜK, HOGY ISTEN, JÉZUS ÉL!
Testvérem! Számunkra Jézus feltámadása olyan fontos, hogy nyolc
napon keresztül ünnepeljük. Szent János első levele is utal Urunk
feltámadásának központi jellegére: „És a Lélek tesz tanúságot róla,
mert a Lélek igazság” (6). A Lélek által szülessünk tehát újjá
Istenben, hogy így a szeretet útján járva mutathassuk meg a
világnak Krisztusba vetett hitünket.
[M.a.]
11.30: tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje
18.00: vesperás
II. Zsoltárhét
ApCsel 4,23-31 Jn 3,1-8
17.00: özv. Lipták Bélánéért beszentelő szentmise és búcsúztatás
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

ApCsel 4,32-37 Jn 3,7b-15

Szerda, április 15.
ApCsel 5,17-26 Jn 3,16-21
A meghirdetettel ellentétben a használt ruha és aprócikk csere-bere csak holnap
kezdődik.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
18.30: szentmise Lenhardt Vilmos atya halálának 7.évfordulóján
Esti szentmise után Biblia óra
Csütörtök, április 16. Soubirous Szent Mária Brnadett szűz
ApCsel 5,27-33 Jn 3,31-36
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63.sz.
alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, fölvehető állapotban tudunk elfogadni!
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája.
Téma: Szabadegyházak, keresztény szekták, előadó: Molnár Béla plébános.
Péntek, április 17.
ApCsel 5,34-42 Jn 6,1-15
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63.sz.
alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, fölvehető állapotban tudunk elfogadni
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás.
Szombat, április 18.
ApCsel 6,1-7 Jn 6,16-21
10.00-13.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63.sz.
alatti helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, fölvehető állapotban tudunk elfogadni!
18.00: Lorettói litánia
Húsvét 3. vasárnapja, április 19.
ApCsel 3,13-15.17-19
12.30: Zsemlye Boglárka keresztelője
18.00: vesperás

III. zsoltárhét
1Jn 2,1-5a Lk 24,35-48

H í r e k

Hétfő, április 13. Szent I. Márton pápa és vértanú

Április 20-án a Krisztinavárosi Esték vendége Dr. Török Csaba atya, professzor.
Előadásának témája: Bűneink és az Evangélium öröme.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

