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Naptár
III. zsoltárhét
URUNK MENNYBEMENETELE, húsvét 7. vasárnapja, május 17.
ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23 v. Ef 4,1-13 – Mk 16,15-20

Testvérem! Jézus mennybemenetelének ünnepe els
hallásra valaminek a végét jelenti. De ha a mai szentleckét
átelmélkedjük, rá kell ébrednünk, hogy ez nem igaz. Hiszen
amikor „a mennyben jobbjára ültette” (20) az Atya Krisztus
Urunkat, akkor „mindent lába alá vetett, t magát pedig az
egész Egyház fejévé tette” (22). Jézus ugyanis, amíg itt élt a
földön, csak néhány emberrel tudott találkozni.
azonban
mindenkivel össze akar tartozni.
Szent Pál még ezt is írja: Az Egyház „az
teste, és
teljessége” (23a). Mindannyian az Egyház tagjai lehetünk, vagyis
Krisztussal egybe n hetünk. Ez azt jelenti, hogy nem vagyunk
e világ rabjai, hanem Mesterünkkel együtt kitörhetünk innen, a
mennyei
közösség
tagjai
lehetünk.
De
nemcsak
odatartozhatunk, hanem a valóság ennél sokkal több. Urunk
nélkül mi nem vagyunk teljes emberek. Jézus a mi jobbik felünk.
Az viszont szinte hihetetlen, hogy ez fordítva is igaz. Krisztus
misztikus teste általunk is növekedhet. Mi vagyunk az
„teljessége".
Testvérem! Köszönjük meg Urunk nagy ajándékát, hogy
Jézussal ilyen szoros lehet a kapcsolatunk. Ugyanakkor ne
felejtsük el, hogy egyénileg, az Egyháztól függetlenül,
mindez csak álom. LEGYÜNK IGAZI TAGJAI ISTEN NÉPÉNEK, HOGY
EGÉSZEN MESTERÜNKHÖZ TARTOZZUNK, „AKI MINDENT MINDENBEN
BETÖLT” (23b).
[M.a.]
A pünkösdi készület els alkalma az esti litánia keretében.

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát

Hétf , május 18. Szent I. János pápa és vértanú
A reggeli szentmise után rövisd szentségimádás, a pünkösdi
készület második alkalma
16:30 Haaranen Henry Tuomo keresztel je
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
A litánián ovisiktól 2. osztályosokig m ködnek közre
20:00 Fiatal feln ttek utolsó hittanórája ebben a tanévben

ApCsel 19,1-8
Jn 16,29-33

Kedd, március május 19.

ApCsel 20,17-27
Jn 17,1-11a
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után foto-meditáció, a pünkösdi készület harmadik alkalma
Szerda, május 20, Sienai Szent Bernardin áldozópap

ApCsel 20,28-38
Jn 17,11b-19
A reggeli szentmise után Szentlélek litánia, a pünkösdi
készület negyedik alkalma
11:00 Dr. Boros Lajosné temetése a Magyar Szentek templomában
(Bp. XI. ker. Magyar Tudósok krt. 1.)
16-18 Karitász fogadóóra
18:00 Litánia 6-8. osztályosok közrem ködésével
Csütörtök, május 21. Magallán Szent Kristóf áldozópap
ApCsel 22,30;23,6-11
és társai mexikói vértanúk
Jn 17,20-26
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
18:30 Szentmise elhunyt Szabó Imre püspök atya halálának 39.
évfordulóján, a szentmisében a pünkösdi készület ötödik alkalma
Az esti szentmise után kezd feln ttek utolsó hittanórája ebben a
tanévben
19:15 A Vass Lajos Kamarakórus jótékonysági hangversenye a „Bátor Tábor”
javára. Részletek a hirdet táblán elhelyezett plakáton olvashatók.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
Péntek, május 22. Szent Rita özvegy

ApCsel 25,13-21
Jn 10,15-19

17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
18:30 A Szent Gellért Iskola öregdiákjainak találkozója, gitáros
szentmise
Az esti szentmise után a vesperás keretében a pünkösdi készület hatodik
alkalma

Szombat, május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és
vértanú

ApCsel 28,16-20.30-31
Jn 21,20-25

14:30 Téglás Sándor és Sóti Bernadett esküv je
16:00 Dr. Simon Gábor és Dr. Brown, Rachel esküv je
Esti szentmise alatt nem lesz gyóntatás
18:00 A Szent István Bazilikában XIX. Nerszesz Bedrosz örmény
katolikus pátriárka a Genocídium 100. évfordulója alkalmából mutat
be megemlékez szentmisét
19:00 A budavári Bécsi kapu téri evangélikus templomban ökumenikus
Szentlélekváró istentisztelet
21:00 Templomunkban pünkösdi Matutinum, a pünkösdi készület utolsó
alkalma
PÜNKÖSDVASÁRNAP, május 30.
zsolozsma: saját
ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13 v. Gal 5,16-25 – Jn 20,19-23 v. Jn 15,26-27;16,12-15
HÍREK
Május 18-án, hétf n Karizmák ünnepe Máriaremetén.
A Nepálban bekövetkezett földrengés okozta katasztrófa
enyhítésére, bekapcsolódva a Nemzetközi Karitász munkájába, a
Katolikus Karitász gy jtést hirdet az áldozatok megsegítésére.
Az 1356-os adományvonal hívásával 500,- Ft-tal támogathatjuk a
Karitász Nepálban végzett munkáját. További adományokat
elkülönített bankszámlán várnak.
Katolikus Karitász: Raiffeisen Bank Zrt. 12011148-0012453400900004
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.

Ha nem tudsz e héten részt venni közös, pünkösdi készületünkben, akkor
otthon az itt közölt imát imádkozd el naponta:

Imádság:
Hét napon keresztül hívogatunk Szentlélek Úristen, mert
szeretnénk
Pünkösd
ünnepén
átélni
kiáradásodat,
szeretnénk találkozni Veled. Ebben az évben a megszentelt
életet él kre sokat gondolunk, hiszen Szentatyánk akaratából
az
évüket tartjuk. Lángoló T z, add, hogy szenvedéllyel
éljék meg hívatásukat! Világosítsd meg utukat az Egyházban
és a világban! Öntsd beléjük bátorságot az evangélium
hirdetésére, és segíts, hogy örömüket leljék a mindennapi
szolgálatban!
Vigasztalás Istene, mindenki tudja, hogy a megszentelt
életet él k közösségei milyen nehézségekkel küszködnek:
hivatások csökkenése, elöregedés és sok más veszélyforrás.
Add, hogy mindig legyenek, akik meghallják a hívó szót és
Jézust az evangéliumi tanácsok útján követik! Adj bátorságot
a fiataloknak, hogy akarjanak Jézus országának tündökl
jelévé válni és Krisztusnak szorosabban nyomába szeg dni!
De segítsd azokat is, akik mindent elhagyva, már egész
életüket Istennek szentelték, hogy h ségesen szolgáljanak
neked és testvéreiknek!
Er és Jótanács Lelke! Adj nekünk is buzgóságot, hogy
imáinkkal támogassuk mindig, de különösen is ebben az
évben a megszentelt életet választókat! Kövessük
példájukat, álljunk mellettük problémáikban! Érezzék: mi is
tudjuk, hogy összetartozunk, egy nagy közösséget, az
Egyházat alkotjuk! Arra is emlékeztess minket, hogy ne
felejtsük megköszönni mennyei Atyánknak azokat az
ajándékokat, amelyeket a megszentelt életet él kön
keresztül kaptunk!
Jöjj tehát Bölcsesség Lelke és vezess bennünket!
Ámen.

