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XIV./20.szám

2016. május 15.
Pünkösd hava

Naptár
PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA, május 15.
zsolozsma saját
Vigilia mise
Ter 11,1-9 v. Kiv 19,3-8a.16-20b v. Ez 37,1-14 v. Joel 3,1-5
Róm 8,22-27 Jn 7,37-39
A vigilia mise alatt nincs gyóntatás
21.00: Matutinum, a pünkösdi készület hetedik alkalma
Ünnepi mise

ApCsel 2,1-11 1Kor 12,3b-7.12-13 Jn 20,19-23

Testvérem! Nagy szent Vazul Cezareában született 330-ban. Szüleit,
és nyolc testvéréb l négyet a szentek között tisztelünk. Athéni
tanulmányai alatt szoros barátságot köt Nazianzi szent Gergellyel. Együtt
voltak remeték. Kés bb Vazul a szül városa püspöke lett. Sok teológiai
vet ír az igaz hit védelmében. A bazilita szerzetesek ma is az
szabályzata szerint élnek. Igen sokat tett a szegények, f leg a gyermekek
megsegítésére. Méltán érdemelte ki a nagy jelz t. 379-ben halt meg. A négy,
nagy keleti-egyházatya egyike. A Szentlélekr l írt könyvéb l idézek:
„T le származik az eljövend dolgok el re tudása, a szent titkok
ismerete, az elrejtett dolgok megértése, az adományok szétosztása, a
mennyeiekkel való társalgás és örömeikben való részvétel; neki köszönhet
a soha véget nem ér öröm, az Istenben való állhatatosság, az Istenhez való
hasonlóság, és aminél nagyobbat nem lehet kívánni, t le van, hogy istenivé
lesz az ember.”
Testvérem! Pünkösdkor, a Szentlélek kiáradásának ünnepén vegyük
észre, mennyire ártalmas, ha igaz a sokszor hallott mondás: «A Szentlélek
az elfelejtett isteni személy.» Ha nem gondolunk, nem figyelünk Rá, akkor a
szent Vazul által felsorolt dolgokra se figyelünk, nem építjük be életünkbe.
GONDOLJUNK TEHÁT RÁ ÉS ÉLJÜNK IS ADOMÁNYAIVAL, PL. AZ ÖRÖMMEL, HOGY A
LÉLEK ELJÖVETELE A MI ÉLETÜNKET IS MEGVÁLTOZTASSA!
[M.a.]
9.00: a gyermek scola énekel
11.30: ünnepi szentmise, Csurgai Bernadett keresztel je
Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát.

A sajátos jelleg id kön 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 id t nevezzük évközi id nek.
A mostani a második szakasz, amely Pünkösdt l Adventig tart.
Hétf , május 16. Nepomuki Szent János
-

III. zsoltárhét, évközi 7. hét
Jak 3,13-18 Mk 9, 14-29

Templomunkban hétköznapi miserend van.
17.30: A gyóntatás elmarad.
Karizmák ünnepe lesz Máriaremetén:
9.00: Sátornyitás,
13.00: F pásztori gondolatok az Eucharisztikus Kongresszusról, utána az
Irgalmasság Útja során a F pásztor vezetésével átlépjük az
irgalmasság kapuját,
15.00: a F pásztor ünnepi szentmisét celebrál.

Kedd, május 17.
Jak 4,1-10 Mk 9,30-37
10.30: Szalai Adrienne temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, május 18.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Csaba atya
Esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája

Jak 4,13b-17 Mk 9,38-40

Csütörtök, május 19
Jak 5,1-6 Mk 9,41-50
10.30: Sánta Sándorné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Litánia a 3-5. osztályosok közrem ködésével.
Litánia a 3-5. osztályosok közrem ködésével.
Esti szentmise után id sebb feln ttek utolsó hittanórája ebben a tanévben
Péntek, május 20.
Jak 5,9-12 Mk 10,1-12
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.30: szentmise a Testvérek által kért imaszándékokra (a hátsó asztalon lév
IMASZÁNDÉKOK feliratú dobozban gy jtjük a szándékokat)
Esti szentmise keretében vesperás
20.30: Irgalmasság évében Taize-i imaóra

Szombat, május 21.
Jak 5,13-20 Mk 10,13-16
8.00: a Mária szobornál, a templom melletti parkolóban, Bence atya várja a
Nagymarosi Ifjúsági Találkozóra induló útitársakat
Az esti szentmise alatt nem lesz gyóntatás
SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, május 22.
zsolozsma saját
Péld 8,22-31 Róm 5,1-5 Jn 16,12-15
11.30: szentmise Szabó Imre püspök atyáért, halálának (május 21.) 40.
évfordulója alkalmából

H Í R E K

* Tájékoztatjuk kedves Testvéreinket, hogy 2016, május 10-én ténylegesen
és véglegesen megsz nt az OTP Bankkal a kapcsolatunk. Aki esetleg
talál még otthon OTP átutalási utalványt (csekket), ne használja, ne
kelljen a befizetett összeget többszörösen utaztatni, míg célba ér.
A továbbiakban a CIB Banknál vezetjük 1070041-6564787951100005 számú folyószámlánkat: Az új átutalási utalványokat a
padok mögötti tartóban helyeztük el.

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után
Pünkösd el tt - sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd el tt - ígéretek zenéje.
Pünkösd el tt - esedezés, esengés.
Pünkösd el tt - halk hajnali derengés.
Pünkösd el tt - szent vágyak mozdulása.
Pünkösd el tt - koldusszív tárulása.

* Kérjük kedves Testvéreinket, hogy az adójuk 1 %-ról történ
rendelkezést
tegyék szívügyükké az Egyház számára a májusi
adóbevallások idején. „Akár a nulla összegr l szóló rendelkezés is
rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad
kiegészítést az Egyháznak”, foglalta írásba állásfoglalását a MKPK
titkársága legutóbbi körlevelében. A második 1%-ról is köszönettel
vesszük rendelkezésüket krisztinavárosi intézményeink javára.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.

Csendesen várni - várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után - szent égi er t-vetten,
pünkösd után - Lélekkel telítetten.
pünkösd után é bátor tanúvá lenni,
pünkösd után - régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után - adni, adni, adni!

* Május 29-én, Úrnapján, ünnepélyes vesperás lesz templomunkban este
3/4 6 órai kezdettel. Elhangzanak Barta Gergely, fiatal mai zeneszerz ,
valamint G. Dufay m vei. Közrem ködnek a LFZE els évfolyamos
hallgatói.
* Már el re hirdetjük, hogy a Krisztinavárosi esték keretében május 30-án
Dr. Saly Noémi muzeológus, helytörténész tart el adást Mesék a régi
Krisztináról címmel, június 20-án pedig Zawadowski Ádám, a Középeurópai Egyetem közgazdász professzora lesz a vendégünk.

