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N A P T Á R 
Húsvét 6, vasárnapja, május 21.                                      II . zsoltárhét 

Tömegtájékoztatás világnapja          ApCsel 8,5-8.14-17  1Pét 3,15-18  Jn 14,15-21 

 
Testvérem! A mai szentmise kezdőénekét Izaiás próféta könyvéből 

választották. Ebben a fejezetben, a Vigasztalás könyvében, a próféta a 
választott nép Babilonból való szabadulásáról beszél: „Ujjongó szóval 
hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek mindenütt a földön: megváltotta 
az Úr az ő népét, alleluja.” (48,20) A zsidó népet természetesen emlékeztette 
ez a szabadulás az Egyiptomból való kivonulásra. Nekünk pedig eszünkbe 
juthat, hogy Krisztus megszabadított minket a bűnből. 

Anyaszentegyházunk tehát ma is ad egy újabb gondolatot, hogy Húsvét 
gazdagságát még jobban feltárhassuk. A mi Istenünk szeretetét újra meg 
újra megtapasztalhatjuk abban, hogy gyermekeit kiszabadítja és magához 
vezeti. Megváltotta az Úr az ő népét. Gyakorlatban ez azt jelenti: Jézus 
meghalt és feltámadt. - Szenvedésével és a halálig való engedelmességével 
példát mutatott nekünk, hogy mi is ellenállhatunk a bűnnek. – Feltámadásával 
és mennybemenetelével pedig összegyűjt bennünket mennyei Atyánk körül. 

Testvérem! Ha megtapasztaltuk Urunk szeretetét, akkor nekünk is ez a 
feladatunk: Ujjongó szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja, hirdessétek 
mindenütt a földön. Érthetetlen dolog, ha az örömhírt megtartjuk 
magunknak és nem élünk azzal a lehetőséggel, hogy «a megosztott öröm 
dupla öröm». HIRDESSÉTEK MINDENÜTT! VALAHOL LEGALÁBB MEGTESZED? 

                                                                                                             (M.a.) 

 9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

11.30: szentmise Szabó Imre püspök atya halálának 41. évfordulóján 

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát 
 

Hétfő,május 22. Szent Rita szerzetesnő             ApCsel 16,11-15  Jn 15,26-16,4a 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: ovistól második osztályosokig működnek közre a litánián 

20.00: fiatal felnőttek utolsó hittanórája ebben a tanévben 
 

Kedd, május 23. Boldog Apor Vilmos püspök, vértanú    ApCsel 22-34  Jn 16.5-11 

 8.00: a szentmisén részt vesz a Szent Gellért Iskola 

17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya 

 

Szerda, május 24. Szűz Mária Keresztények Segítsége       Iz 9,1-6  Mt 1,18-23 

16.00–18.00: karitász fogadóóra                                              

Esti szentmise után utolsó Biblia óra ebben a tanévben 
 

Csütörtök, május 25.                                                    ApCsel 18,1-8  Jn 16,16-20 

17.30: Gyóntatás: Mihály atya  

Esti szentmise után rövid eligazítás a május 27. szombati, győri zarándoklat-

hoz, majd Mihály atya megtartja az utolsó hittanórát a kezdő felnőtteknek ebben 

a tanévben. 
 

Péntek, május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap       ApCsel 18,9-18  Jn 16,20-23a 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

Esti szentmise keretében vesperás 

19.30: Találkozás a Batthyány téren „Csendes esti családi hajózás”-ra Matolcsy 

Kálmán atyával a Hunyadi hajónál. Jegyek már most a plébánián, de majd a 

helyszínen is kaphatók. 
 

Szombat, május 27.                                               ApCsel 18,23-28  Jn 16,23b-28  

Találkozás a zarándokokkal a Déli pályaudvaron ¾ 8 órakor! 

A reggel 8 órai szentmise elmarad! 
18.00: Lorettói litánia  

18.30: szentmise 
 

URUNK MENNYBEMENETELE vasárnapja, május 28.            III . zsoltárhét 

  9.00: gitáros szentmise                               ApCsel 1,1-11  Ef 1,17-23  Mt 28,16-20 

A pünkösdi készület első napja 
 

H Í R E K 

 
A jövőben minden hónapban kis példányszámban megkapjuk a BONUM TV csatorna 

műsorfüzetét, a volt „Irgalmasság kápolna” irattartóiban lesz elhelyezve. A májusi szám – 

bár megkésve –  mostantól megtalálható ugyanott. 
 

Május 21-től szeptember 1-ig lehet szentmiséket előjegyeztetni. 
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