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Húsvét 3. vasárnapja, április 10. III. zsoltárhét

ApCsel 5,27b-32.40b-41 – Jel 5,11-14 – Jn 21,1-19
Testvérem! Jeruzsálemi szent Cirill 313 körül született keresztény

szül kt l. Jeruzsálemben szentelték pappá. Nagyböjtben, a katekumenek
felkészítésében püspökét helyettesítette. Hitmagyarázatai írásban fenn-
maradtak. (Ebb l fogok idézni.) 350 körül szentelték püspökké. Sokat küzdött az
ariánusokkal, azért püspökségének nagy részét szám zetésben töltötte. Amikor
halála el tt pár évvel végleg visszatérhetett, sokat tett közössége bels  békéjéért.
387-ben halt meg. XIII. Leó pápa 1893-ban egyháztanítóvá nyilvánította.

„Olajjal vagy testi kenettel Krisztust ember nem kente meg, de az Atya
amid n az egész világ Megváltójává rendelte, a Szentlélekkel kente fel. […] S
amint Krisztus valósággal megfeszíttetett, eltemettetett és feltámadt, ti pedig a
keresztségben méltókká lettetek, hogy bizonyos hasonlóság szerint vele együtt
megfeszíttessetek, eltemettessetek és feltámadjatok, úgy áll ez a krizmáról is.  a
lelki öröm olajával kenetett fel, azaz a Szentlélekkel, akit azért neveznek az öröm
olajának, mert a lelki öröm szerz je. Ti pedig az olajjal felkenetve Krisztus
sorstársaivá és részeseivé lettetek.”

Testvérem! Húsvétkor saját keresztségünkre is emlékezünk. Szent Cirill
szerint sorsunk Krisztushoz lett hasonlóvá a keresztség által. Haljunk meg
tehát a b nnek! Zárkózzunk el a kísértések el l és támadjunk fel az Isten-
gyermeki életre! A krizmára gondolva igyekezzünk a Szentlélek örömében élni!
HA EZEKNEK MEGFELEL EN CSELEKSZÜNK, VALÓBAN A HÚSVÉT, A FELTÁMADÁS
HITÉNEK TANÚI LESZÜNK. [M.a.]

18:00  Vesperás

Hétf , április 11. Szent Szaniszló püspök és vértanú
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
20:00  Fiatel feln ttek hittanórája
Kedd, április 12.
17:00  Rózsafüzér imacsoport megbeszélése
17:30  Gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya
Esti szentmise után az Irgalmasság éve alkalmából Dr. Forián-Szabó Péter, világi
elnökünk el adást tart Szentatyánknak „Az irgalmasság arca” cím  bullájáról.
Szeretettel buzdítjuk Testvéreinket a részvételre!

Szerda, április 13.
16-18  Karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra
Csütörtök, április 14.
 9:30  Nyugdíjas  séta  indul  templomunkból  a  Test rpalotába (Lánchíd  utca,  Várkert

bazár), a Koszta József gy jteményes emlékkiállításra. Belép díj 62-99 éves
korig 1000,-Ft.

10-17 Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti
helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében. Ruhanem t csak tiszta,
fölvehet  állapotban tudunk elfogadni!

17:30  Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Péntek, április 15.
10-17 Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti

helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében. Ruhanem t csak tiszta,
fölvehet  állapotban tudunk elfogadni!

Ma délutántól - Jópásztor vasárnapja alkalmából - tanúságtételre érkezik plébániánkra
Máté Kristóf II. éves kispap. Fogadjuk szeretettel!

17:30  Gyóntatás: Bence atya
18:30  Szentmise Lenhardt Vilmos atyáért, halálának 8. évfordulóján
Esti szentmise után vesperás
Szombat, április 16. Soubirous Szent Mária Bernadett
10-13 Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti

helyiségében a karitász munkacsoport szervezésében. Ruhanem t csak tiszta,
fölvehet  állapotban tudunk elfogadni!

18:00  Loretói litánia

Húsvét 4., JÓPÁSZTOR vasárnapja, április 17. IV. zsoltárhét
    Papi hivatások vasárnapja ApCsel 13,14.43-52 – Jel 7,9.14b-17 – Jn 10-27-30
18:00  Vesperás

H Í R E K
Plébániai  zsinatolásunk  során  megfogalmazódott  az  az  igény,  hogy  a  szentmiséken
résztvev  hívek minél inkább közösséget alkossanak. Ennek szellemében a 9 órás
szentmisék után szerény agapét szervezünk. A tervezéshez egy lelkes kis csapatra
lesz szükség, k lesznek az els  szeretetlakomák vendéglátói is. Jelentkezni lehet
Aratóné Baumann Annamáriánál, akinek az elérhet ségét a templomi újságárus
pultnál lehet elkérni.
Az irgalmasság testi és lelki cselekedeteinek gyakorlására sok lehet séget kínál a
plébániai karitászmunka. Szentatyánk arra kér bennünket, hogy a mindennapokban
éljük meg az irgalmasságot, testileg és lelkileg segítsük felebarátainkat, ébresszük
fel lelkiismeretünket és vegyük észre mások rászorultságát.
Kérjük azokat a kedves Testvéreinket, akik szívesen részt vennének Plébániánknak
ebben a feladatában, jelentkezzenek Perémy Gábornál, a karitász munkacsoport
vezet jénél. (Elérhet ségét a templomi újságárus pultnál kaphatják meg az
érdekl d k.)

XIV/15. szám
2016. április 10.

Szent György hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H-Szo: 8, 18:30, Vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél

mailto:krisztinavaros@gmail.com
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