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Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, május 22.

zsolozsma saját
Péld 8,22-31 Róm 5,1-5 Jn 16,12-15

Testvérem! Szent Kolumbán Írországban született. Családjában jó nevelést
kapott. Egy remete hatására szerzetbe vonult. 575 körül tizenkét társával együtt
misszióba indult. Ismerjük szigorú szabályzatát, melyet Burgundiában és
Észak-Olaszországban alapított kolostorai számára írt. A császárt is megfedte,
ezért száműzetésben is élt. Az ír szerzetesség egyik legkiemelkedőbb képviselője.
Írország és Bobbio (itt halt meg) patrónusa. 615. november 23-án hunyt el.
Utasításaiból idézek:
„Kicsoda tehát az Isten? Atya, Fiú és Szentlélek, egyetlen Isten. Többet ne akarj
tudni Istenről, mert aki nagy mélységeket akar ismerni, annak előbb a dolgok
természetét kellene ismernie. A Szentháromság ismeretét méltán hasonlítják a
tenger mélységeihez, mert amint a tenger mélysége el van rejtve az emberi
tekintetek elől, úgy a Szentháromság isteni mivolta az emberi érzékek számára
felfoghatatlan. Ezért ha valaki – úgymond – tudni akarja azt, amit hinnie kell, ne
gondolja, hogy majd jobban megért valamit, ha beszél róla, mintha hittel elfogadja:
az isteni bölcsesség ugyanis, amit megismerni vágyott az ember, még jobban távol
lesz tőle, mint előzőleg volt.”
Testvérem! Szentháromság ünnepén fontoljuk meg: ha tudnám, megérteném
az Isten titkát, akkor én lennék az Isten. Hittel, szeretettel egyre közelebb
kerülhetek a Szentháromsághoz, de sohase képzeljem azt, vagy ne legyen
célom, hogy megértsem őt. KÖSZÖNJÜK MEG TEHÁT A TITOK KINYILATKOZTATÁSÁT,
MELY MINKET GAZDAGÍT, ÉS ALÁZATTAL ÉPÍTSÜK RÁ ÉLETÜNKET. Legyünk az Atya
gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai!
[M.a.]
11.30: szentmise Szabó Imre püspök atyáért, halálának (május 21.) 40. évfordulója
alkalmából

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát.
Hétfő, május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek utolsó hittanórája ebben a tanévben

IV. zsoltárhét
1Pét 1,3-9 Mk 10,17-27

Kedd, május 24. Szűz Mária keresztények segítsége.
Iz 9,1-6 Mt 1,18-23
15.00: szentmise a Szilágyi Erzsébet Gimnázium 1951-ben végzett élő és elhunyt
növendékeiért és tanáraiért
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, május 25.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Esti szentmise után utolsó Biblia óra ebben a tanévben

1Pét 1,18-25 Mk 10,32-45

Csütörtök, május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap
1Pét 2,2-5.9-12 Mk 10,46-50
Gyóntatás 6 óra körül kezdődik: Mihály atya
Esti szentmise után a katekumenek utolsó hittanórája ebben a tanévben
Péntek, május 27.
12.00: Kató János Béla temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Bence atya

1Pét 4,7-13 Mk 11,11-26

18.30: szentmise a Testvérek által kért imaszándékokra (a hátsó asztalon lévő
IMASZÁNDÉKOK feliratú dobozban gyűjtjük a szándékokat)
Esti szentmise után vesperás
20.00: a hajókirándulás technikai okokból elmarad

Szombat, május 28.

Élő Rózsafüzér zarándoklat.

Jud 17,20b-25 Mk 11,27-33

Azoknak, akik egyénileg szeretnének csatlakozni, ajánljuk a következő lehetőségeket:
7.30: indulás a farkasréti Mindenszentek templomtól
Sárfalvi György 7.15-től várja az útitársakat,
9.30: templomunk előtt Horváth Orsolya várja az útitársakat, akikkel
a Normafánál csatlakozhatnak a zarándokokhoz (ne késsenek el!),
19.00: Máriaremetén a zarándokok szentmiséje kezdődik
a Kisboldogasszony Bazilikában.

Kérjük kedves Testvéreinket, hogy az úrnapi díszítésekhez a lehetőségek szerint 
gyűjtsenek sok-sok virágot, ill. szirmot, melyeket szombaton d.u. 5 órától, vagy
vasárnap reggel 8 óráig kérjük elhozni a sekrestyébe! Köszönjük.
URUNK SZENT TESTE ÉS VÉRE - ÚRNAPJA, május 9.
zsolozsma saját
Ter 14,18-20 1Kor 11,23-26 Lk 9,11b-17
A reggel 7 órai szentmisén nem lesz gyóntatás
9.00: ünnepi szentmise, utána körmenet
17.45: ünnepélyes vesperás a LFZE első évfolyamos hallgatóinak közreműködésével.
Elhangzanak Bartha Gergely, fiatal mai zeneszerző, valamint G. Dufay művei.
A szentmise után Loretoi litánia

A mai naptól augusztus végéig lehet szentmisét előjegyeztetni.

