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Naptár 
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 

 
Testvérem! A húsvéti időben Krisztus Urunk megdicsőülését 

ünnepeljük. Ezzel találkozhatunk az ősegyház életében (Vö.: mai 
olvasmány), Messiásunk mennybemenetelekor (következő ünnep), vagy 
akkor, amikor helyet foglal Atyja jobbján (Vö.: mai válaszos zsoltár, 
melyet a Szentírás magyarázók koronázási himnusznak tartanak). 
Ennek tudatában elmélkedjünk most a 97. zsoltár verseiről! 

„Zengjetek az Úrnak új éneket, csodálatra méltó, amit művelt.” Új 
éneket az tud énekelni, aki megújult. Aki a hit szemével meglátja Isten 
műveit. Így látóhatára kitágult és bizalommal néz a jövő felé. Mit kellene 
mindannyiunknak meglátnunk? „Diadalt aratott jobbjával, győzelmet 
szentséges karjával.” Mesterünk diadala óriási, s ez nem más, mint a 
feltámadása. Mindezt ő maga cselekedte. (Vö.: Jn 10,18) Jézus 
diadala mindannyiunk életére hatással van: „Meglátta a föld minden 
határa, Istenünk szabadulást hozott nékünk.” A szabadulás reménye azt 
jelenti, hogy mi is feltámadhatunk a bűneinkből és testi halálunkból is.  

Testvérem! Mindez örömmel tölt el minket, ezért: „Minden 
földek, zengjetek az Úrnak öröméneket, ujjongjatok és zsoltárt 
mondjatok.” Örömünk következménye legyen hálaimánk is, mely 
szívünkből fakad mennyei Atyánk felé. «KÖSZÖNJÜK MENNYEI ATYÁNK, 
HOGY FIAD MEGDICSŐÜLÉSE A MI UTUNK LEHET. AHOVÁ ELJUTOTT 

MESTERÜNK, ODA KAPTUNK MEGHÍVÁST MINDANNYIAN.»             [M.a.] 

  
17.30: Szentóra, melynek keretében imádkozzuk el a lorettói litániát 

 

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát 

 

Hétfő, május 7. Boldog Gizella                                     ApCsel 16,11-15  Jn 15,26-16,4a 

17.30: gyóntatás: Csaba atya 

19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián 

   

Kedd május 8.                                                    ApCsel 16,22-34  Jn 16,5-11 

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkésőbb 

10 óráig 

18.00: a litánián a 3-6. osztályos gyermekek működnek közre 

 

Szerda május 9.                                        ApCsel 17,15.22-18,1  Jn 16,12-15 

12.00: Láner Ernőné temetése a Farkasrét Hóvirág utcai ravatalozóból 

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

19.00: új kezdő felnőttek hittanórája 

 

Csütörtök május 10.                                             ApCsel 18,1-8  Jn 16,16-20 

 9.30: nyugdíjas séta indul az AVE kiállítóházba (1065 Budapest, Hajós u.21.) 

a honfoglaláskori íjászat, illetve a balatonszemesi pálos kolostor régészeti 

újrafelfedezését bemutató tárlatvezetésre. 

Esti szentmise után katekumenek hittanórája  

 

Péntek május 11. Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú               

ApCsel 18,9-18    Jn 16,20-23a 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: a Testvérek szándékaira kivételesen jövő pénteken lesz a szentmise 

Esti szentmise keretében vesperás 

 

Szombat május 12.                                       ApCsel 18,23-28  Jn 16,23b-28 

15.30: Délutáni kórushangverseny templomunkban. Közreműködik a 

svédországi Alunda Kyrkokör és a magyarországi Vox Humana Kórus.  

A program a hirdetőtáblán olvasható.  Az érdeklődőket szeretettel várjuk! 

 

URUNK MENNYBEMENETELE, május 13.                           zsolozsma saját 

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

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

A pünkösdi készület első napja, a 1/2 9 órai szentmise után rövid szentség-

imádás 
 

MÁJUSI IMASZÁNDÉKOK 
 

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy egyházközségünk hívei, idősek és fiatalok 

minél nagyobb buzgósággal vegyenek részt a litániákon, égi Édesanyánk 

közbenjárását kérve Hazánkért. 

Szent László imacsoport: hogy a laikus hívők kreativitásukat latba vetve napjaink 

kihívásainak szolgálatában eleget tegyenek sajátos küldetésüknek. 


