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Naptár

Húsvét 5. vasárnapja, április 29. I. zsoltárhét
Búzaszentelő ApCsel 9,26-31  1Jn 3,18-24  Jn 15,1-8

Testvérem! A mai válaszos zsoltár verseit a 21. zsoltárból idézzük. Első
pillanatban meglepő, hogy amelyik zsoltárt Mesterünk a keresztfán imádkozta
(„Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?), hogyan kerül a húsvéti idő zsoltárai
közé. XVI. Benedek pápa erről ezt írja: «A végső szükségben elhangzó kiáltás
egyben az isteni válasz és az üdvösség bizonyossága is – nem csak Jézus,
hanem „sokak” számára». Hiszen a zsoltár második fele már az Istenbe vetett
bizalomról, a ráhagyatkozásról szól.

Isten mindannyiunkat gazdagságra hív: „Egyenek a szegények és lakjanak
jól, áldják az Urat mind, akik keresik, szívük élni fog mindörökké.” A
szegényeknek lehet, hogy üres a kincses ládájuk és a csűrűk, de gazdag
lehet a szívük. Övék lehet az örök élet. Ha ez tudatosul bennünk, akkor: „A föld
határai megemlékeznek erről és az Úrhoz térnek, leborul előtte a nemzetek
minden családja.” Természetes, hogy mindenki dicsőíti az Istent. De nem elég
a «mindenki», nekem személyesen is döntenem kell. „Neki él az én lelkem, és
neki fog szolgálni nemzetségem.” A jó példa vonz. (Vö.: Józs 24,15) A látszat az,
hogy Isten elhagy, ahogyan a zsoltár eleje szól. De mi a valóság? „Beszéljenek
az Úrról a jövendő nemzedéknek, igazságát hirdessék a születendő népnek:
Mindezt az Úr cselekedte!” Az Úrnak köszönhetünk mindent, a megváltást és
a húsvét örömét is.

Testvérem! Egy protestáns magyarázó szerint a 21. zsoltár a héber
költészet remeke. Ez nemcsak a zsoltár formai dolgaira igaz, hanem a
tartalmára is. (Ellentét  az  eleje  és  a  vége  között.)  ELHAGYATOTTSÁGUNKBAN –
JÉZUSHOZ HASONLÓAN – SOHASE FELEJTKEZZÜNK MEG AZ ISTENNEL VALÓ
TALÁLKOZÁS LEHETŐSÉGÉRŐL SEM!    [M.a.]

8.30: a szentmise keretében Árvai Réka keresztelője
18.00: ebben a tanévben az utolsó vasárnapi vesperás

Hétfő, április 30. ApCsel 14,5-18  Jn 14,21-26

Kedd, május 1., Szent József, a munkás Ter 1,26-2,3  Mt 13,54-58
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10
óráig
18.00: első májusi loretói litánia
19.30: Beethoven: C-dur miséjét adja  elő templomunkban  a Budapesti Orfeo
zenekar és a Purcell kórus, vezényel Vashegyi György. Jegyek a Budavári
Önkormányzat Kapisztrán téri ügyfélszolgálatán illetve az interneten kaphatók.

Szerda, május 2., Szent Atanáz püspök és vértanú ApCsel 15,1-6  Jn 15,1-8
16.30:  filmvetítés  Szent  Patrik  életéről  az  MKDSZ  Attila  út  63.  sz.  alatti
helyiségében
16.00–18.00: karitász fogadóóra
18.00: loretói litánia
19.00: ifi hittan

Csütörtök, május 3., SZENT FÜLÖP ÉS SZENT JAKAB APOSTOL
1Kor 15,1-8  Jn 14,6-14

18.00: loretoi litánia
18.30: szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Első péntek, május 4., Szent Flórián vértanú ApCsel 15,22-31  Jn 15,12-17
A reggel ¼ 8 órai szentmise az iskolában elmarad.
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban.
16.00: a Szent Gellért Gimnázium végzős növendékeinek ballagási szentmiséje
17.30: gyóntatás: elmarad
18.00: loretoi litánia
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, május 5. ApCsel 16,1-10  Jn 15,18-21
17.00: engesztelő szentmise elhunyt Turner Miklósné Lívia lelki üdvéért
18.00: loretoi litánia

Húsvét 6. vasárnapja, május 6., anyák napja II. zsoltárhét
tömegtájékoztatási világnap

ApCsel 10,25-26.34-35.44-48  1Jn 4,7-10  Jn 15,9-17
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a loretoi litániát



F O N T O S

Felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy a személyi jövedelemadó 1+1%-
áról akkor is lehet rendelkezni, ha az adóbevallásban 0 összegű fizetendő adó
szerepel. A törvény azt sem tiltja, hogy 0 Ft összegű jövedelemről adjon be
valaki adóbevallást. Az egyházi támogatás megállapításánál azon
nyilatkozatokat is figyelembe veszik, amelyek mögött átutalandó összeg nem
szerepel,  de a  nyilatkozatot csak akkor fogadják,  ha az azt kiállító  személy
bevallást  is  benyújtott.  Az  1+1  %-os  rendelkező nyilatkozatot  a  NAV
ügyfélszolgálati irodájában (Krisztina krt. 93) a bevallási egységcsomaggal
együtt  lehet  kapni,  vagy  le  lehet  tölteni  17EGYSZA  néven.  A  nyilatkozatot
május 20-ig beérkezően lezárt postai borítékban az ügyfélszolgálaton lehet
leadni, illetve postán, vagy elektronikusan kell beküldeni. A nyilatkozaton a
nyilatkozó adóazonosító jelének szerepelni kell.

· A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
· A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41
· A Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41

A Havas Boldogasszony Hírlevelet elektronikus formában is
megkaphatják kedves Testvéreink, ha jelzik e-mail-címük megadásával a
havas.hirlevel@gmail.com címen.

Angelo Amato, a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának prefektusa
május 1-jén, Szombathelyen boldoggá avatja Brenner Jánost. Az 1956-os
forradalom utáni kommunista megtorlások egyik első vértanúját, a mindössze
26 éves Brenner Jánost 32 késszúrással ölték meg 1957 decemberében. A
szertartásra plébániánkról is indul zarándoklat, akik azonban ezen nem
tudnak részt venni, a Duna Televízión keresztül élőben követhetik a 11 órakor
kezdődő boldoggáavatási szertartást, amelyen a szentbeszédet Erdő Péter
bíboros tartja.

2012 után hat évvel idén nyáron ismét plébániai nagytáborba
megyünk. A tábor július 12-től 16-ig, csütörtök estétől hétfő délig
fog tartani.

Zajlik a tábor szervezése, a tervezett program a következő:

csütörtök este megérkezés, ismerkedés
péntek délelőtt
délután

sport a cserkészek szervezésében
előadások több témában
tervezett előadások: keresztény családos
mozgalmak, közösség, erőszakmentes
kommunikáció

szombat délelőtt

délután
éjszaka

buszos kirándulás a környéken, például
Vizsolyba
lelki program korosztályok szerint
szentségimádás

vasárnap a cserkésztábor meglátogatása,
bekapcsolódás a szülői napba

hétfő délelőtt akadályverseny
hazautazás

Akinek módja van rá, a tábort és rászoruló testvéreink részvételét
anyagilag a következő számlaszámra küldött adományokkal is
támogathatják:

Táborunk alszámlája: 10700419-65647879-51300009
A közleménybe kérjük írják bele: „adomány”
Köszönjük nagylelkű adományaikat!


