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Húsvét 3. vasárnapja április 15. III. zsoltárhét
ApCsel 3,13-15.17-19  1Jn 2,1-5a  Lk 24,35-48

Testvérem! A mai válaszos zsoltár a negyedik zsoltár részlete. Az ehhez a
zsoltárhoz az első évezredben írt «zsoltároráció» így hangzik: «Hallgass meg
minket, Urunk, és könyörülj rajtunk szorongattatásunk idején, s ki egyedül
művelhetsz csodát népedben, adj lelki vígasságot nekünk, kiket jövendő
ajándékaid biztos reménységébe helyeztél.» Szent Ágoston ugyancsak erről a
zsoltárról elmélkedve a biztos remény alapjának Jézus feltámasztását tartja.

A feltámadásra utaló vers így hangzik: „Tudjátok meg: Az Úr csodásan
megmenti hívét; meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.” Ha az Úr Mesterünket
feltámasztotta, akkor megalapozott a reményünk, hogy minket is meghallgat,
feltámaszt. „Midőn segítségül hívtalak, meghallgattál engem, igazságom Istene.”
Ha igazságom Istentől való, helyes úton járok, bizalommal fordulhatok Atyámhoz.
Biztos lehetek abban, hogy figyel rám. „Szorult helyzetemben megsegítettél
engem; könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.” Ez az Emberfiával szó szoros
értelemben megtörtént. Isten velünk is csodát tud művelni.

Testvérem! A negyedik zsoltárt a zsolozsmában a szombat esti
kompletóriumban (lefekvés előtti ima) imádkozzuk, mert ez a vers is itt található:
„Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert egyedül te adsz nekem
biztonságot, Uram.” Minden elalvás egy kicsit a halálra figyelmeztet
bennünket. De Krisztus feltámadt. Valóban békében nyugodhatunk, hiszen
nemcsak reggeli felébredésünkben bízhatunk, hanem bűneinkből is
feltámadhatunk. Isten meghallgat, feltámadás. EZ AZ ÖRÖM IRÁNYÍTSA MINDIG
ÉLETÜNKET, DE MOST A HÚSVÉTI IDŐBEN KÜLÖNÖSKÉPPEN! [M.a.]
10.00: Thaisz Márta keresztelője
11.30: szentmise Lenhardt Vilmos atya halálának 10. évfordulóján
18.00: vesperás
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Mogyoróska, 2018. július 12 – 16.
Családjainkban, közösségeinkben hogyan készülünk

a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra?

Részvételi díj: felnőtteknek 24ezer Ft; iskolás korú gyermeknek 18ezer Ft,
iskolás kor alatti gyermeknek 12ezer Ft. (Ezek a díjak a szállás és a teljes
adagú étkezés költségeit tartalmazzák, négy teljes napra.) A plébániánk
pályázott – elsősorban a többgyermekes családok támogatására. Nyertes
pályázat esetén a rászorulóknak támogatást szeretnénk adni.

A részvételi díj az utazás költségeit nem tartalmazza. Az utazás vagy
egyénileg (autóval) történik, vagy közösen (vonattal Encsig, majd onnan
autóbusz).

A kitöltött jelentkezési lapot az irodában kell irodaidőben leadni. Aki ezt nem
tudja megoldani, az a szombat esti vagy a vasárnapi misék után keressen meg
egy képviselőtestületi tagot, és neki adja át a jelentkezési lapot.

Interneten is lehet jelentkezni, a http://www.krisztinatemplom.hu honlapon. Itt
a PNT-2018 menüpont alatt található a jelentkezési lap.

Jelentkezési határidő: május 6. Minden jelentkezővel fölvesszük a
kapcsolatot, és vagy postai levélben, vagy a megadott e-mail-címre küldjük el
a további tudnivalókat.

A hat évvel ezelőtt rendezett nagytáborunk tapasztalatai azt mutatták, hogy
néhány család nem tudott a teljes időben végig velünk lenni. Ha csak
kevesebb időre tudsz eljönni, akkor is várunk, de kérjük, hogy ezt jelezzed az
egyéb közölnivaló sorokban.

Amennyiben kérdésed van, telefonon keressed Gács Klárát az irodán, vagy
Forián Szabó Pétert a 202 4517, illetve a +36 30 279 2302-as telefonon.

A helyszínről a http://napkelte-vendeghaz.internettudakozo.hu/ honlapon
találhatsz további információkat.

http://www.krisztinatemplom.hu/
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(Akik a cserkésztáborba jönnek, azoknak nem itt kell jelentkezniük)

Név: ………………………………………………………………………………..

Levélcím:…..…………………………................................................…………….

Telefon:......................................................................................................................

E-mail:……………...……………………………………………..............………..

Összesen hány fővel jelentkezik?

felnőtt ffi: 0 felnőtt nő: 0 kisgyermek  (iskolás kor alatt): 0
fiú (iskolás kor felett): 0 lány: (iskolás kor felett). 0
(Aki a cserkésztáborba jön, azokat itt nem kell feltüntetni.)

Az utazást mivel tervezi?:  egyénileg 0            közös szervezésben 0
Néhány szobában emeletes ágy is van a szálláshelyen.
Jelezzed, hányan tudnának felső ágyon is aludni?   ………………….

Kéréseim az étkezéssel kapcsolatban:

Fél adagot kérek: 0 fő részére Nem kérek étkezést: 0 fő részére
(A fél adag, illetve az étkezés nélküli részvételi díjak természetesen kisebbek,
ezek részleteit a jelentkezés visszaigazolásakor mindenkivel közöljük.)

Cukorbeteg diéta: 0 fő részére Lisztérzékeny diéta: 0 fő részére

Tejérzékeny diéta:0 fő részére Vegetáriánus étel: 0 fő részére

Egyéb közölnivaló:

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Hétfő, április 16. Soubirous Szent Mária Bernadett szűz
ApCsel 6,8-15..Jn 6,22-29

19.30: Krisztinavárosi esték: SZENTFÖLDI ZARÁNDOKLAT 2018 – szubjektív
beszámoló Tibély András előadásában

Kedd április 17. ApCsel 7,51-8,1a  Jn 6,30-35
A  reggeli  szentmise  után  Mihály  atya  gyóntat,  amíg  van  gyónó,  de  legkésőbb  10
óráig
19.00: Bibliaóra
20.30: a Szent Mónika imacsoport találkozója a plébánia kápolnájában. Szeretettel
várjuk az édesanyákat, hogy együtt imádkozzanak családjaikért!

Szerda április 18. ApCsel 8,1b-8  Jn 6,35-4
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az  MKDSZ
Attila út 63. szám alatti helyiségében a Karitász munkacsoport
szervezésében. Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk
elfogadni!
16.00–18.00: karitász fogadóóra
19.00: ifi hittanóra

Csütörtök április 19. ApCsel 8,26-40  Jn 6,44-51
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció, mint szerdán
11.00: Biczó Erzsébet temetése a Szent István-bazilika altemplomában
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Péntek április 20. ApCsel 9,1-20  Jn 6,52-59
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció, mint szerdán
17.30: gyóntatás: Mihály atya
A szentmise után vesperás

Szombat április 21. ApCsel 9,31-42  Jn 6,60-69
9.00-11.00: irodai szolgálat április 30-a helyett
10.00-13.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció, mint szerdán
16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Loretói litánia
18.30: a szentmise keretében Szoby Csilla felnőtt testvérünk keresztelője

Húsvét 4. vasárnapja április 22. JÓ PÁSZTOR VASÁRNAP IV. zsoltárhét
ApCsel 4,8-12  1Jn 3,1-2  Jn 10,11-18

8.30: a szentmisén a gyermekscola énekel
18.00: vesperás


