Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .
E-mail: krisztinavaros@gmail.com

XIV./18.szám
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.

2016.május 1.
Pünkösd hava

Szerda, május 4. Szent Flórián vértanú
16.00–18.00: karitász fogadóóra
18.00: litánia felső tagozatosok közreműködésével
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Csütörtök, május 5.

Naptár
Húsvét 6. vasárnapja, május 1. Anyák napja
II. zsoltárhét
Miserend:
hétköznap:
8,
18.30
vasárnap.:
7,
9,
11:30,
18:30
Tömegtájékoztatási világnap
ApCsel 15,1-2.22-29 Jel 21,10-14.22-23 Jn 14,23-29

Testvérem! Szent Gianna Beretta Molla vallásos családban született 1922ben. Orvosi végzettséget szerez Milánóban. Hivatása mellett fáradhatatlanul
tevékenykedik apostoli és karitatív téren. Hosszú tépelődés és sok imádság után
1955 szeptemberében férjhez megy. „Mióta ismerem, boldog vagyok Pietroval és a
három csodálatos gyermekünkkel, akiket az Úrnak köszönhetünk. Nagyon
szeretnénk még egy kisbabát!” Amikor a negyedik gyermekkel kapcsolatban
komplikációk lépnek fel, azt akarja, hogy gyermeke örülhessen az életnek.
Orvosként döntésének következményével tisztában volt, neki fel kell áldoznia életét.
Gyermeke születése után hat nappal, 1962. április 28-án, meghalt. 1994-ben
boldoggá, 2004-ben pedig szentté avatták. A most következő gondolatokat még az
1940-es évek közepén írta:
„A szeretet és az áldozathozatal olyan mélyen összekapcsolódnak, mint a nap
és a fény. […] Nem lehet szenvedés nélkül szeretni és szeretet nélkül szenvedni. […]
Nézzétek az édesanyákat, akik valóban szeretik gyermekeiket: mennyi áldozatot
hoznak, mindenre készek, akár arra is, hogy a saját vérüket adják azért, hogy
kicsinyeik jól, egészségesen, erősen fejlődjenek. És Jézus nem véletlenül halt meg
értünk, a mi szeretetünkért! Az áldozat vérével megerősíti és bebizonyítja
szeretetét.”
Testvérem! Anyák napján ne csak köszöntsük az édesanyákat, hanem vegyük
észre áldozataikat. Tanuljunk is tőlük, hogy a szeretet és a szenvedés
összetartozik. IMÁDKOZZUNK A JÖVŐBELI ÉDESANYÁKÉRT, HOGY MÁR MOST ENNEK A
LELKÜLETNEK MEGFELELŐEN KÉSZÜLJENEK ANYAI HIVATÁSUKRA!
[M.a.]
9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel,
Jeszenkovits Benedek keresztelője
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk az első májusi litániát.

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát.
Hétfő, május 2.Szent Atanáz püspök és vértanú
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián

Kedd, május 3. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK 1Kor 15,1-8 Jn 14,6-14
17.00: Casciai Szent Rita – Umbria gyöngye c. film (I.rész) vetítése a kelenföldi Sorstársak
özvegycsoport szervezésében az MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében.
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

ApCsel 16,11-15 Jn 15,26-15,4a

ApCsel 17,15.22-18,1 Jn 16,12-15

ApCsel 18,1-8 Jn 16,16-20

16.30:Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Első péntek, május 6.
ApCsel 18,9-18 Jn 16,20-23a
7.30: gyóntatás
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, május 7. Boldog Gizella
ApCsel 18,23-28 Jn 16,23b-28
7.30: mindkét atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb 9 óráig
10.30: Erdő Péter bíboros szentmisét mutat be az esztergomi Bazilikában Mindszenty
József halálának évfordulóján, a szentbeszédet Palánki Ferenc Debrecennyíregyházi megyéspüspök mondja. További információk a kihelyezett plakáton.
15.30: nyugdíjasok irodalmi délutánja
URUNK MENNYBEMENETELE, május 8.
zsolozsma saját
ApCsel 1,1-11 Ef 1,17-23 v. Zsid 9,24-28;10,19-23 Lk 24,46-53
11.30: ünnepi szentmise
A szentmise után Szentlélek litániát imádkozunk a pünkösdi készület első alkalmaként
MÁJUSI IMASZÁNDÉKOK
Hogy egyházközségünk hívei minél többen és minél
buzgóbban vegyenek részt a májusi litániákon, ezzel is örömet szerezve a Szűzanyának,
mindnyájunk édesanyjának.
Szent László imacsoport: Hogy a Szentlélek segítse bérmálkozóinkat, hogy hitükben
megerősödve buzgó keresztény életet éljenek.

Tengernek Csillaga imacsoport:

HÍREINK
Örömmel hirdetjük, hogy május 8-án lesz az első alkalom, amikor a 9 órai szentmise után
szerény agapéra várjuk a testvéreket! Az agapé helyszíne a sekrestye előtti terület lesz.
Aki szívesen hozzájárulna a kínáláshoz egy tálca sós vagy édes süteménnyel, kérjük, hogy
a szentmise előtt adja át a szervezőknek. Aki ezt megteszi, kérjük, jelentkezzen előre –
segítve a tervezést – a sekrestye faliújságjára kihelyezett táblázatban.

