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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

Naptár
PÜNKÖSDVASÁRNAP, május 24.
zsolozsma saját
ApCsel 2,1-11 1 Kor 12,3b-7.12-13 v. Gal 5,16-25 Jn 20,19-23 v. Jn 15,26-27;16,12-15

Testvérem! Mi keresztények, katolikusok nemcsak megemlékezésnek
tartjuk ünnepeinket, hanem úgy gondoljuk: mostani életünkre is hatással
vannak a régi események. Pünkösd sem csak a jeruzsálemi eseményekre,
a Lélek kiáradására való emlékezés, hanem reményünk szerint Ő ma is
szívünkbe árad. Ma is Ő a vezérünk, ma is működik bennünk. (Vö.: Rom
8,27)
Pünkösd ünnepi szentmiséjének szentleckéje, melyet az első korintusi
levélből olvastunk, így tanít minket: „Senki sem mondhatja magától: «Jézus az
Úr!», csak a Szentlélek által” (3b). Korintusban sok tévtanító működött. Ők azt
elfogadták, hogy «Krisztus az Úr», vagyis az Isten, aki csodákat tett, aki úgy
tanított, mint akinek hatalma van. De ugyanezt Jézusról, a gyenge,
megfeszített emberről nem ismerték el. Szent Pál szerint Jézus
elfogadásában segített volna nekik, és segít ma is a Lélek, mert Jézustól
kapja, amit kijelent nekünk. (Vö.: Jn 16,14)
Testvérem! Ma sem könnyű Jézust Istennek tartani. Nem elég ugyanis
csak mondani, hogy «Jézus az Úr», hanem ezt életünkkel,
hétköznapjainkkal be is kell bizonyítanunk. Május a Szűzanya hónapja. Az
apostolokhoz hasonlóan fogadjuk a Szentlelket, akik „Máriával, Jézus anyjával
[...] együtt egy szívvel-lélekkel, állhatatosan imádkoztak” (Apcsel 1,14). ÍGY
REMÉLHETJÜK, HOGY A LÉLEK SEGÍTSÉGÉVEL MI IS AZ ÉLETÜNKKEL TUDJUK
BIZONYÍTANI: «JÉZUS AZ ÚR»!
[M.a.]
Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát
ÉVKÖZI IDŐ

A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év
folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját ünnepeljük,
hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon.
Ezt az időt nevezzük évközi időnek.

ZSO III. kötet, IV. zsoltárhét, Évk. 8. hét

Hétfő, május 25. Szent VII. Gergely pápa
Sir 17,20-28 Mk 10,17-27
Karizmák ünnepe Máriaremetén, részletek a hirdető táblán olvashatók
17.30: gyóntatás (ameddig van gyónó): Mihály atya
Kedd. május 26. Néri Szent Fülöp
Sir 35,1-15 Mk 10,28-31
8.00: a Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek a szentmisén
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: litánia a felnőtt ifjúság vezetésével
Szerda, május 27. Canterbury Szent Ágoston
Sir 36,1-2.5-6.13-19 Mk 10,32-45
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya
Esti szentmise után utolsó Biblia óra ebben a tanévben
Csütörtök, május 28. Szent Béda áldozópap és egyháztanító (V.25.)
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Sir 42,15-26 Mk 10,46-52
18.00: litánia a 3-5. osztályosok részvételével
Esti szentmise után idősebb felnőttek utolsó hittanórája ebben a tanévben
Péntek, május 29. Pazzi Szent Mária Magdolna szűz (V.25.)
Sir 44,1.9-13 Mk 11,11-26
10.00: a Szociális Missziótársulat Alapítója, Farkas Edith emléktáblájának elhelyezése alkalmából hálaadó szentmisét celebrál templomunkban Dr. Székely János
püspök atya, majd az Anyaház falán lévő emléktábla leleplezése és megáldása
következik. Az eseményre mindenkit szeretettel hívunk és várunk!
16.00: Battistig Györgyné temetése a Tabáni templomban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után a vesperás
20.00: Matolcsy Kálmán atya szervezésében hajókázás a Dunán, jegyek a sekrestyében
és az irodán kaphatók
Szombat, május 30. Szent István király ereklyéinek átvitele
15.30: nyugdíjas délután
Sir 51,17-27 Mk 11,27-33
18.30: gitáros szentmise lesz
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP, május 31.
I. zsoltárhét
MTörv 4,32-34.39-40 Róm 8,14-17 Mt 28,16-20
9.00: a szentmise keretében Csermák Lőrinc és György-Farkas Róza keresztelője
10.00: Gazdag Janka Alexandra keresztelője
18.00: utolsó májusi litánia
H Í R E K

A mai vasárnaptól augusztus végéig lehet további szentmiséket befizetni.
A múlt heti szavazások értelmében a nyári, hétköznapi miserend a következőképen
alakul augusztus 31-ig: H, K este ½ 7, Sze reggel 8 órakor, azaz: szerda kivételével,
a hét többi hétköznapján este ½ 7 órakor lesznek a szentmisék.

