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Naptár
URUNK MENNYBEMENETELE, május 13. zsolozsma saját

ApCsel 1,1-11  Ef 1,17-23 v. Ef 4,1-13  Mk 16,15-20

Testvérem! A Jeromos Bibliakommentár szerint a 46. zsoltár «az Isten
királyságát ünnepl , koronázási zsoltárok egyike». Ezt a zsoltárt
Egyházunk Jézus mennybemenetelének ünnepéhez kapcsolja. Ehhez
a zsoltárhoz Szent Ágoston igen magvas magyarázatot f zött. A
következ  részben szerepl  idézeteket ebb l a m l idézem.

Az evangélium, az örömhír át kell hogy járja az egész embert:
„Tapsoljatok, nemzetek, mindnyájan, ujjongjatok Istennek dicsér  szóval.”
Vagyis ne csak nyelvünkkel, hanem kezünkkel, szívünkkel is
ujjongjunk! Mindezt azért mondja a zsoltáros, mert: „Ujjongás közt ment
föl Isten, az Úr égbe emelkedett harsonaszóval.” «A test elvétetik ugyan a
szemetek el l, de Isten nem távozik el a szívetekt l; nézzétek az égbe
szállót, higgyetek a távollév ben, reméljetek az eljövend ben.» Avval,
hogy Mesterünk az égbe érkezett, mi is hivatalosak lettünk oda. Így
örömünk még teljesebb. (Vö.: Lk 10,20) Ezért: „Zengjetek dalt
Istenünknek, zengjetek, Zengjetek dalt királyunknak, zsoltárt zengjetek!” A
mai ünnepet így foglalja össze zsoltárunk: „Isten országol a nemzetek
fölött, szent trónusán ül az Isten.” «Az egek az  szent trónusa. Akarsz te
is a trónusa lenni? Ne gondold, hogy te nem lehetsz; készíts helyet neki
a szívedben, eljön és szívesen leül.»

Testvérem! Szent Ágoston mindkét idézetben az emberi szívr l beszél.
Ez pedig a szeretet székhelye. Az ’eltávozás’ tehát nem gyengíti meg
szeretet-kapcsolatunkat Jézussal. EGÉSZ EMBERSÉGÜNKKEL FORDULJUNK
TEHÁT KRISZTUS FELÉ ÉS TELJES SZÍVVEL RAGASZKODJUNK HOZZÁ! [M.a.]

 8.30: a gyermek scola közrem ködik a szentmisén
Szentmise után pünkösdi készület els  napja: rövid szentségimádás
A délel tti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Sz zanyát

III. zsoltárhét
Hétf , május 14. ApCsel 19,1-8  Jn 16,29-33
reggeli szentmise után a készület 2. napja: egy tized szentolvasó
18.00: a legkisebb hittanosok m ködnek közre a litánián
20.00: fiatal feln ttek hittanórája

Kedd május 15. ApCsel 20,17-27  Jn 17,1-11a
8.00: a Szent Gellért Iskola növendékei részt vesznek a szentmisén
A  szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkés bb 10 óráig
18.00 a készület 3. napja: litánia keretében
19.00: Biblia óra
20:30 Szent Mónika imaóra az édesanyák számára a  plébánia kápolnájában

Szerda május 16. Nepomuki Szent János áldozópap és vértanú
ApCsel 20,28-38  Jn 17,11b-19

reggeli szentmise után a készület 4. napja: Szentlélek litánia
16.00–18.00: a karitász fogadóóra kivételesen elmarad
19.00: Ifi  hittan

Csütörtök május 17. Scheffer János püspök és vértanú
ApCsel 22,30;23,6-11  Jn 17,20-26

15.00: Hódos Csabáné temetése az óbudai temet ben
18:30 a készület 5. napja: este a szentmise keretében
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Péntek május 18. ApCsel 25,13b-21  Jn 21,15-19
11.00: Manger Teréz temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: a gyóntatás elmarad
18.00: Pünkösdi Ökumenikus Ifjúsági-zenés Imaóra az Evangélikus

kápolnában, Bp.I., Táncsics M. u. 28. Részletek a hirdet táblán
olvashatók

18.30: szentmise a Testvérek  „imaszándékaira”
Esti szentmise után a készület 6. napja: vesperás keretében

Szombat május 19. ApCsel 28,16-20.30-31  Jn 21,20-25
 7.00-tól azokat várjuk a templomban, akik a pünkösdi készületben másként

tudnának részt venni. Takarítás kezd dik templomunkban. Férfi vagy n
testvéreink segítségét kérjük és fogadjuk szeretettel.

16.30: Regáli Anna keresztel je
A keresztel  után gyóntatás: Mihály atya
21.00 a készület 7. napja: a matutínum keretében
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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

H Í R E K

Július 12-16-án a Zemplén megyei Mogyoróskán lesz nagytáborunk, melyen a
cserkészcsapatunk is részt vesz. Szállásunk a kisgyermekes illetve nyugdíjas korosztály
számára is alkalmas vendégházakban lesz. Van még néhány szabad hely, újabb
jelentkez ket pünkösd vasárnapjáig még örömmel és szeretettel fogadunk!

Pünkösdhétf n, május 21-én templomunkban hétköznapi miserend lesz. Ezt a napot
Szentatyánk, Ferenc pápa Sz z Mária, az Egyház Anyja ünnepévé tette.

A több éves hagyománynak megfelel en, F egyházmegyénk idén is közös ünnepre
készül ezen a napon Máriaremetén. Részletes program a szervez k honlapján
olvasható: http://kim.katolikus.net/ .

Kedden, május 22-én este ½ 8 órakor Krisztinavárosi Esténk vendége plébániánk
neveltje, a Sant’ Egidio közösség magyarországi vezet je Sz ke Péter lesz. El adásának
címe: A szegények evangelizálnak minket.

Kérjük továbbá, hogy az adójuk 1 %-ról történ  rendelkezést mindnyájan tegyék
meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A nulla összegr l szóló rendelkezés is
értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az
Egyháznak”, idézzük Püspöki Karunk körlevelét. A rendelkezés csak akkor érvényes,
ha  az  SZJA  bevallás  törzsét  is elkészítik és benyújtják (akkor  is,  ha  ez
egyébként nem lenne szükséges).
A 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.

Templomunkat, papjainkat és kántorunkat tervezhet  éves költségvetésb l kell
fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget téve
Püspökeink kérésének – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulásként
fizessék be, lehet leg a CIB Banknál vezetett 1070041-65647879-51100005
számú folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, egyes
vasárnapokon pedig sekrestyénkben is.

A képvisel testület beszámolja az elmúlt hónap eseményeir l
Április
4. Filmvetítés: Zefirelli Názáreti Jézus cím  filmjének befejez  részét

vetítették
7. Cserkészek rendezték, takarították a plébánia kertjét.
8. Tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje, 4-5-en jöttek el.
9. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe, a lelki adoptáció kezdete.

Több mint 10-en vállalkoztak
12. Nyugdíjas séta: Vármez  Galéria: t zzománc- és fest vész

kiállítása, a Várnegyed Galériában Petrás Mária kiállításának
megtekintése

14. Lenhardt Vilmos atya halálának 10 évfordulója alkalmából sírjánál
tartottunk rövid megemlékezést. 7-en vettek részt.

15. ½ 12 órai szentmisén Vilmos atyára emlékeztünk.
16. Krisztinavárosi esték keretében Tibély András és Horváth Adrián

tartottak el adást a tavaszi Szentföldi zarándoklatról.
17. Hogyan tovább munkacsoport megbeszélése. Természetes

közösségfejl dés (Natural Church Development) képvisel jét
hívtuk meg, aki ismertette az NCD Hungary módszertanát. Ez
tulajdonképpen egy standard kérd íves állapotfelmérés, amely azt
vizsgálja, melyek a plébániai közösség er sségei és fejlesztend
területei. A testület megszavazta, hogy vegyünk részt a
felmérésben, a legnagyobb részletesség  feldolgozást választva.

18-21. Csere-bere akció az MKDSZ Attila út 63 szám alatti
helyiségében. A valóban rászorulókhoz újabb kapcsolatot sikerült
teremtenünk.

22. Jó pásztor vasárnapján a papi hivatásokért imádkoztunk.
23. Szent Adalbert, egyházmegyénk véd szentjének ünnepe.
28. Nyugdíjas délután. Este a Szent Gellért gimnázium bálja.
29. Szent Márk ünnepéhez kapcsolódóan búzaszentel .
Május hónapban minden nap este 6 órakor litániát imádkozunk
1. Brenner János boldoggá avatásán egyházközségünkb l nyolcan

vettek részt.
Este az Orfeo zenekar ás a Purcell kórus Beethoven C-dúr miséjét
adják el . Szervez  a Budavári Önkormányzat. A plébánia a
templomot ingyenesen bocsátotta rendelkezésre.

2. Filmvetítés – Szent Patrik, Írország véd szentjének életét
bemutató filmet láthatták az érdekl dök.

4. Szent Gellért iskola diákjainak ballagási szentmiséje du. 4 órakor.
6 Anyák napja. Verssel köszöntöttük az édesanyákat a fél 9-es és

fél 12-es szentmisén.
A jöv beli eseményeket minden héten

a maga idejében külön hirdetjük!

http://kim.katolikus.net/

