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Naptár
PÜNKÖSD, A SZENTLÉLEK KIÁRADÁSA, május 20.
zsolozsma saját
ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23 v. Ef 4,1-13 – Mk 16,15-20
Testvérem! A 103. zsoltár – amib l a mai válaszos zsoltárunkat idézzük –
egy gyönyör imádság, hiszen benne a szerz tegez
formában Istennel
beszélget. Több Biblia-magyarázat ezt a zsoltárt teremtés himnusznak
tartja. A teremtést, amit a Biblia els lapjain olvasunk, a zsoltáros emelkedett,
költ i alakban dolgozza föl. A teremtés könyvében ezt olvassuk: „Isten Lelke a
vizek felett lebegett” (1,2b).
t kell megéreznünk a zsoltár minden
mondatában» vallja R. Guardini.
A zsoltár els mondata összefoglalja a teremtést: „Mondj áldást, lelkem, az
Úrnak! Nagy vagy nagyon, én Uram, Istenem.” Hiszen egyedül csak Isten
teremthet. A teremtés nagyságáról ezt imádkozzuk: „Mily sokrét a te m ved,
Uram! Teremtményeid betöltik a földet.” Amivel a világban találkozunk, az
minden Isten teremtménye. „Ha megvonod éltet er det, elpusztulnak és a
porba térnek.” A teremtés folytatása a gondviselés, az éltet er megadása.
Minden teremtmény napjainkban is Istent l függ. „Ám, ha újra kiárasztod
Lelkedet, életre kelnek, és a föld színét megújítod.” Pünkösd ünnepén a
Szentlélek kiáradására gondolunk. A liturgia ezt a verset a lelki megújulásra
alkalmazza.
R. Guardini zsoltár-magyarázatában olvastam a következ t: «Istennek az
alkotásban való örömér l szól a zsoltár.» Testvérem! Mi az Isten által alkotott
világba születtünk. Ha ebben a világban akaratának megfelel en élünk, mi is
megtalálhatjuk igazi örömünket. Az öröm szent Pál tanítása szerint a Lélek
gyümölcsei közé tartozik. (Vö.: Gal 5) KÉRJÜK A SZENTLELKET, HOGY MUNKÁLJA
KI BENNÜNK IS AZ IGAZI ÖRÖMÖT!
[M.a.]
Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát
ÉVKÖZI ID
A sajátos jelleg id kön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét az év
folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön szempontját
ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga teljességében, kiváltképpen a
vasárnapokon. Ezt az id t nevezzük évközi id nek. A mostani a második szakasz, amely
Pünkösdt l Adventig tart.

Hétf , május 21. Sz z Mária az Egyház Anyja
Zso.: III. kötete III. zsoltárhét, évközi 7. hét
8:00 Szentmise Szabó Imre püspök atya halálának 42. évfordulóján
Máriaremetén F egyházmegyénk hagyományos közös ünnepe

Kedd, május 22. Szent Rita szerzetesn

Jak 3,13-18
Mk 9,14-29

Jak 4,1-10
Mk 9,30-37

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de
legkés bb 10 óráig.
19:30 Krisztinavárosi este: Sz ke Péter a Saint’ Egidio közösség Magyarországi
vezet je. El adásának címe: A szegények evangelizálnak minket.

Szerda, május 23. Boldog Apor Vilmos püspök és vértanú
16-18 Karitász fogadóóra
18:00 A litánián az ifi hittanosok m ködnek közre
19:00 Új kezd feln ttek utolsó hittanórája ebben a tanévben

Csütörtök, május 24. Sz z Mária, keresztények segítsége
Esti szentmise után katekumenek utolsó hittanórája ebben a tanévben

Péntek, május 25.

Jak 4,13-17
Mk 9,38-40

Iz 9,1-6
Mt 1,18-23
Jak 5,9-12
Mk 10,1-12

17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, május 26. Néri Szent Fülöp áldozópap

Jak 5,13-20
Mk 10,13-16

12. Él Rózsafüzér zarándoklat, melyhez egyénileg csatlakozhatunk:
7.30: indulás a farkasréti Mindenszentek templomtól (Sárfalvi György várja az
útitársakat),
9.30: templomunk el tt Horváth Orsolya várja az útitársakat, (ne késsenek el!)
akikkel a Normafánál csatlakozhatnak a zarándokokhoz.
15.45: Budaszentl rinc romkert - Szép Juhászné megálló, ahová 22, 22a és 222
busz visz a Széll Kálmán tért l - Zsolt Miklós várja ott a csatlakozókat
19.00: Máriaremetén a zarándokok szentmiséje kezd dik a Kisboldogasszony
Bazilikában.
Ugyanezen a napon:
19.30: találkozás Matolcsy Kálmán atyával a Batthyány téren a Táncsics hajónál.
Jegyek Kálmán atyánál, vagy indulás el tt a sétahajónál kaphatók.
20.00. órakor indulás!

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAP, május 27.

zsolozsma saját

MTörv 4,32-34.39-40 – Róm 8,14-17 – Mt 28,16-20

