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XIII./19.szám
2015. május 3.
Pünkösd 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

Húsvét 5. vasárnapja, május 3.
Anyák napja

Naptár

I. zsoltárhét
ApCsel 9,26-31 1Jn 3,18-24 Jn 15,1-8

Testvérem! Isten megajándékozott minket egy igen érzékeny
szerrel, a lelkiismerettel. Szent János levelében ezt szívnek
nevezi, amelyik „vádol” (20), vagy „nem vádol” (21). Lelkiismeretünk
abban segít minket, hogy igazságban éljünk, mert „így nyugtatjuk meg
(Isten) színe el tt a szívünket” (19).
Az igazságnak megfelel élet, a mai szentlecke tanítása szerint, ha
„megtartjuk parancsait” (22). „Az parancsa az, hogy […] szeressük
egymást” (23). A lelkiismeretünk mércéje tehát a szeretet. A
szeretetet ne tartsuk csak érzelemnek, ezért „ne szóval és nyelvvel
szeressünk, hanem tettel és igazsággal” (18). Isten világába csak úgy
léphetünk be, ha az emberek felé is megnyílunk, ha egymást is
szeretjük. (Vö.: 23) Az Isten iránti szeretet igazi gyümölcse a
feltétlen emberszeretet.
Testvérem! Tapasztalatból tudjuk, hogy nehéz a szeretet parancsának
a megvalósítása. Amikor sikertelenek vagyunk és szívünk vádol
minket, tudnunk kell: „Isten fölötte áll szívünknek, mindent tud” (20).
Ismeri nehézségeinket és maga siet segítségünkre. ÉRDEMES
TEHÁT MINDENT MEGMOZGATNI A SIKERÉRT, MERT „AKI TELJESÍTI
PARANCSAIT, ISTENBEN MARAD, ÉS ISTEN IS
BENNE” (24). Itt pedig
eljutottunk Húsvét örömére, hiszen Jézus él és ezért mindörökké
velünk maradhat. Mindebben biztosak lehetünk, mert „hogy
bennünk marad, a Lélekt l tudjuk, akit adott nekünk” (24). [M.a.]
9.00: a szentmisén a gyermek szkóla énekel.
12.30: Vaszkun Dorottya keresztel je
17.30: szentségimádás, melynek keretében imádkozzuk el a Loretói litániát

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát

Hétf , május 4. Szent Flórián vértanú ApCsel 14,5-18 Jn 14,21-26
17.30: gyóntatás: Csaba atya
19.30: képvisel testület gy lése a plébánián
Kedd. május 5.Boldog Ceferino vértanú
ApCsel 14,19-28 Jn 14,27-31a
8.30: Kovácsné Révész Zsuzsanna temetése Farkasréten, sírnál
9.30: Németh Istvánné temetése Óbudán
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, május 6.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

ApCsel 15,1-6 Jn 15,1-8

Csütörtök, május 7. Boldog Gizella
16.30: karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája
Péntek, május 8,
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Az esti szentmise keretében vesperás

ApCsel 15,7-21 Jn 15,9-11

ApCsel 15,22-31 Jn 15,12-17

Szombat, május 9.
ApCsel 16,1-10 Jn 15,18-21
Él rózsafüzér zarándoklat. Kérjük, hogy aki részt tud venni a zarándoklaton,
jelentkezzen a sekrestyében vagy az irodán, hogy Farkasrétr l, Normafától, vagy
Budaszentl rinc romkertt l tud-e csatlakozni. Mindhárom helyen plébániai koordinátor
fogja várni az érkez ket, és végül a krisztinavárosi zarándokok együtt érkeznek a
szentmisére, Máriaremetére. A találkozási id pontokat és a vezet személyét
jelentkezéskor mindenkinek tudomására hozzuk. Kérjük, hogy legkés bb május 6-ig
jelentkezzenek!
Húsvét 6. vasárnapja, május 10.
II. zsoltárhét
Tömegtájékoztatási világnap
ApCsel 10,25-26.34-35.44-48 1Jn 4,7-10 Jn 15,9-17
11.30: Bérmálkozók bemutatása
MÁJUSI IMASZÁNDÉKOK
Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy Mária közbenjárása segítse azokat a
keresztényeket, akik elvilágiasodott környezetben élnek, hogy képesek legyenek Jézust
hirdetni.
Szent László imacsoport: Hogy a Szentlélek kegyelmei által a most befejez
zsinatolás meghozza gyümölcseit egyházközségünk lelki életében.
H Í R E K
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét az SZJA bevallási határid re!
Az 1%-okról rendelkezni ingyenes, nagy segítség. Kérjük, ne mulasszák el!
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41
A Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41
El renyomtatott nyilatkozatok találhatók a padok mögötti asztalon.

