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XV./19.szám

2017. május 7.
Pünkösd hava

N A P T Á R
Húsvét 4, JÓ PÁSZTOR vasárnapja, május 7. könyörgő nap papi hivatásokért
Anyák napja
ApCsel 2,14a.36-41 1Pét 2,20b-25 Jn 10,1-10

Testvérem! Anyaszentegyházunk ma újabb gondolattal segít minket
abban, hogy Húsvét szent titkában jobban elmélyedjünk. A titkoknak már
kismértékű megismerése után is természetes, hogy hála ébred a szívünkben.
Szunyogh Xavér bencés atya Jó Pásztor vasárnapról elmélkedve ezt írja:
«Hálásnak kell lennünk, mert Nagypéntek után nem kell nekünk
magyarázni, ki az a Jó Pásztor, aki életét adja juhaiért.» A 32. zsoltár
központi gondolata, hogy hálaadásra indítson minket. Ezért a kezdőének
ebből idéz: „Telve van a föld az Úr irgalmával, az egek az Úr szavára lettek,
alleluja.” (5-6)
Az introitus két dolgot sorol fel a hálaadás okaként: - a teremtést.
Az egek az Úr szavára lettek. Az egész látható világ az Isten ajándéka. - az
újjáteremtést. Telve van a föld az Úr irgalmával. Az irgalom, a megváltás
természetesen hálára indít minket. Mindezt gyönyörűen foglalja össze a Jó
Pásztor példabeszéd, ami a mai vasárnap evangéliuma, témája.
Testvérem! A Domitilla katakombában
található egy Jó Pásztor ábrázolás a III.
század
végéről.
Ennek
nagyon
mély
mondanivalója van. (Vö.: KEK bevezetés) Jó
Pásztorunk
tekintéllyel
tanít
minket
(pásztorbot) és vonz minket az igazság
dallamos szimfóniájával (pásztorsíp). Nekünk
az a feladatunk, hogy a nyugalmat és a
boldogságot az ő védelme alatt keressük és
találjuk meg. MA TEHÁT JELLEMEZZEN MINKET A
HÁLAADÁS: A TEREMTÉSÉRT, A MEGVÁLTÁSÉRT, A
JÓ PÁSZTORÉRT, PÁSZTORAINKÉRT!
[M.a.]

Ezen a vasárnapon vendégünk Harangi Tibor harmadéves kispap, aki a délelőtti
szentmiséken tesz tanúságot
9.00: a gyermek schola közreműködik a szentmisén
10.15: Hamar-Szelényi András keresztelője
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a Loretói litániát

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát
Hétfő,május 8.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, május 9.
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, május 10.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra

ApCsel 11,1-18 Jn 10,1-10

ApCsel 11,19-26 Jn 10,22-30

ApCsel 12,24-13,5a Jn 12,44-50

Csütörtök, május 11.BOLDOG SALKAHÁZI SÁRA SZŰZ ÉS VÉRTANÚ
ApCsel 13,13-25 Jn 13,16-20
9.15: Nyugdíjas séta indul templomunktól a Ráday u. 28. alatti Ráday Kollégiumban
található Biblia Múzeumba.
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, május 12.
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.30: szentmise a Testvérek „Imaszándékai”-ra
Esti szentmise után vesperás

ApCsel 13,26-33 Jn 14,1-6

F O N T O S

Szombat, május 13. a Fatimai Boldogságos Szűz Mária
ApCsel 13,44-52 Jn 14,7-14
Élő Rózsafüzér zarándoklat.
Azoknak, akik egyénileg szeretnének csatlakozni, ajánljuk a lehetőségeket:
7.30: indulás a farkasréti Mindenszentek templomtól (Sárfalvi György
7.15-től várja az útitársakat),
9.30: templomunk előtti találkozással indulhatnak azok, akik a Normafánál
óhajtanak csatlakozni a zarándokokhoz. Segítségül felajánljuk, hogy
legkésőbb csütörtök estig telefonon jelentkezzenek az irodán, hogy
egymással összekapcsoljuk őket.
19.00: Máriaremetén
a
Kisboldogasszony Bazilikában kezdődik a
zarándokok szentmiséje.

Húsvét 5, vasárnapja, május 14.
11.30: Bérmálkozók bemutatása

ApCsel 6,1-7 1Pét 2,4-9 Jn 14,1-12

Kérjük Testvéreinket, hogy az adójuk 1 %-ról történő rendelkezést
mindnyájan tegyék meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A nulla
összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes, mert az állam a
nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak”, idézzük
Püspöki Kar Titkárságának körlevelét.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második 1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket krisztinavárosi
intézményeink javára:
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.
A továbbiakban a Püspök Kar Titkárságának legutóbbi tájékoztatásából idézünk:
„Felhívjuk a kedves Hívek figyelmét, hogy, ha már az adóhatóság elkészítette, vagy
beadták adóbevallásukat, de még nem rendelkeztek az 1% felajánlásáról, ezt a
bevallástól függetlenül is megtehetik az úgynevezett EGYSZA nyomtatvány
kitöltésével, amelyet az adóhatósághoz legkésőbb május 22-ig kell eljuttatni.
…
Hálásan köszönjük Főtisztelendő Úrnak és munkatársainak is közös ügyeinket
előmozdító fáradozását, és kérjük, tolmácsolja a Püspöki Konferencia köszönetét
minden felajánlónak, akik ilyen módon is kifejezik a Katolikus Egyházhoz való
tartozásukat."
A Havas Boldogasszony Hírlevelet elektronikus formában is megkaphatják kedves
Testvéreink, ha jelzik e-mail-címük megadásával a havas.hirlevel@gmail.com címen.

MÁJUSI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy egyházközségünk hívei minél többen
jöjjenek a májusi litániára, ezzel is örömöt szerezve a Szűzanyának.
Szent László imacsoport: Az afrikai keresztényekért, hogy a kiengesztelődés,
az igazságosság és a béke prófétai tanúságtételét tegyék az Irgalmas Jézust
utánozva

GYŐRI ZARÁNDOKLAT
Május 27-én, szombaton Győrbe zarándokolunk. A gyorsvonati jegyről (odavissza) mindenki maga gondoskodik. Ezen felül a költség 3 ezer Ft fejenként. (Ez
magában foglalja a helyjegyet, az ebédet és a belépőket.) Jelentkezéseket a mai
naptól fogadunk el 3 ezer Ft befizetésével május 16. kedd 11 óráig. Jelentkezni
lehet a szentmisék után a sekrestyében és iroda-időben a plébánián. Találkozás
reggel ¾ 8 órakor a Déli pu.-n. Hazaérkezés a kora esti órákban. (Az időpontokról
később még részletesebb tájékoztatást adunk.) Mindenkit szeretettel hívunk és
várunk: családokat, időseket és fiatalokat egyaránt! Igyekezzünk minél többen
együtt lenni és együtt imádkozni!

