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N A P T Á R

Húsvét 3. vasárnapja, április 30. ApCsel 2,42-47  1Pét 1,3-9  Jn 20,19-31

Testvérem! Húsvét nyolcadát befejeztük, de Húsvét ünneplése még
több hétig tart. Miután a nyolcad els  és utolsó napján a két
hatalmas üdvtörténeti eseményr l megemlékeztünk (Jézus
feltámadt és mi is fel fogunk támadni), lehetetlen, hogy ne törjünk ki
egy hatalmas öröm-kiáltásba. Anyaszentegyházunk ma erre szólít fel
minket szentmisénk introitusában, melyet a 65. zsoltár elejér l idéz:
„Ujjongj az Úrnak, földkerekség, nevének fönségér l énekelj, zengj néki
dics ít  éneket, alleluja.”

Az öröm-megnyilvánulás két dolgot mindig tartalmaz. - Az öröm
megvallását, kinyilvánítását. Ujjongj az Úrnak, földkerekség. Ne csak
a választott nép fiai, ne csak, akik a keresztségben feltámadtunk,
hanem mindenki tudja meg, hogy Krisztus legy zte a halált. (Ezért
tartunk feltámadási körmenetet.) - Az öröm lelkesedésbe, énekszóba
csap át. Nevének fönségér l énekelj, zengj néki dics ít  éneket,
alleluja. Nyisd meg te is szívedet és fakadj énekre, mert nem lehet
olyan keresztényt elképzelni, akinek «lóg az orra».

Testvérem! Az öröm és a hála egy t l fakad. Az öröm Isten
ajándékainak hálás fogadása. AMIKOR RÁÉBREDÜNK MEGVÁLTÁSUNK NAGY
ESEMÉNYEIRE, MINKET IS EZ ÖRÖMTELI HÁLA JELLEMEZZEN! Így az Egyház
igaz gyermekeiként, egyre közelebb juthatunk Húsvét mindent
fölülmúló titkához. [M.a.]

Búzaszentel , könyörg  nap a jó termésért
18.00: utolsó vesperás ebben a tanévben

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát

Hétf ,május 1. Szent József, a munkás
ApCsel 6,8-15; Jn 6,22-29

17.30: a gyóntatás elmarad
Kedd, május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító

ApCsel 7,51-8,1a  Jn 6,30-35
17.00: Szent Pál élete c. film vetítése az apostolról az MKDSZ Attila út 63. alatti

helyiségében
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
19.30: képvisel  testület gy lése a plébánián

Szerda, május 3. SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOLOK
16.00–18.00: karitász fogadóóra 1Kor 15,1-8  Jn 14,6-14
18.00: Karitász munkacsoport gy lése a plébánián

Csütörtök, május 4. Szent Flórián vértanú ApCsel 8,26-40  Jn 6,44-51
17.00: a Kosciuszko Tádé utcai T zoltó Laktanyán koszorúzással emlékezünk meg
           vértanú t zoltóinkról
Gyóntatás: Mihály atya a koszorúzás után érkezik
18.00: litánia  a 3-6. osztályosok részvételével
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Els  péntek, május 5. ApCsel 9,1-20  Jn 6,52-59
Délel tt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
16.00: a Szent Gellért Gimnázium végz s növendékeinek ballagási szentmiséje
17.30: gyóntatás: elmarad
Esti szentmise után vesperás

Szombat, május 6. ApCsel 9,31-42  Jn 6,60-69
11.00: Sz ke Péter és Frank Ágnes esküv je

Húsvét 4, JÓ PÁSZTOR vasárnapja, május 7. könyörg  nap papi hivatásokért
   Anyák napja ApCsel 2,14a.36-41  1Pét 2,20b-25  Jn 10,1-10
Ezen a vasárnapon lesz vendégünk Harangi Tibor harmadéves kispap, aki a
délel tti szentmiséken tesz tanúságot
9.00: a gyermek scola közrem ködik a szentmisén
10.15: Hamar-Szelényi András keresztel je
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a Loretói litániát

H Í R E K

A Ré-i zarándoklatra van még néhány szabad hely. 20.000.- Ft el leg befizetésével
lehet jelentkezni.
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