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HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA, május 19.
ApCsel 14,21b-27 Jel 21,1-5a Jn 13,31-33a.34-35
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! Egyes biblikus tudósok «holt biztosak» abban, hogy a János
evangéliumban szereplő mondatokat, amelyek így kezdődnek: „Én vagyok…”, maga
Jézus mondta szó szerint. A mai áldozási ének így kezdődik. Lehet, hogy Jézus nem
szó szerint ezt mondta, de amire tanít, az biztosan igaz. „Én vagyok az igazi
szőlőtő, ti a szőlővesszők – mondja az Úr. Aki bennem marad és én őbenne, az bő
termést hoz, alleluja.” (15,1.5)
A szőlővesszők az életnedvet a szőlőtőkétől kapják. „Én vagyok az igazi szőlőtő,
ti a szőlővesszők – mondja az Úr”. Amikor a szőlőtő a szőlővesszőt táplálja: ez a
szentáldozás. Találkozunk a Szeretettel. „Aki bennem marad és én őbenne.” Ez a
szoros kapcsolat, nemcsak a szentáldozás pillanatát, hanem egész életünket
jelenti. Szent Ágoston ugyanis ezt mondja: «Egy valamit (azaz amit az Isten)
akarok, amennyiben benned vagyok, és valami mást akarok, amennyiben még
ebben a világban vagyok.» A benne maradásnak egyértelmű a következménye: „az
bő termést hoz.” A krisztusi természetfeletti élet csak Krisztus segítségével
lehetséges.
Testvérem! Tudjuk, hogy a szőlővessző magában nem tud termést hozni.
Alázatos szívvel igyekezzünk tehát minél gyakrabban áldozni, megélni azt,
hogy beoltódtunk az igazi szőlőtőkébe. URAM JÉZUS! TE VAGY A KIPUSZTÍTHATATLAN
ÉLETFORRÁS – ahogyan Prohászka püspök atya mondja. KÖSZÖNÖM, HOGY
AKÁRHÁNYAN, AKÁRHÁNYSZOR, AKÁRMIKOR FORDULHATUNK HOZZÁD. ADD, HOGY EGYRE
SZOROSABB LEGYEN VELED KAPCSOLATOM!
[M.a.]
8.30: gitáros szentmise
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat

Májusban minden este 6 órakor litániával köszöntjük a Szűzanyát.
Hétfő, május 20. Sienai Szent Bernardin áldozópap
ApCsel 14,5-18 Jn 14,21-26
17.00-19.00: szentségimádás
19.30: Krisztinavárosi esték: Ötven év gyermekkönyvei címmel. Vendégünk:
Marék Veronika író-grafikus

Kedd, május 21. Magallán Szent Kristóf áldozópap és társai vértanúk
ApCsel 14,19-28 Jn 14,27-31a
Reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
A litánián 3-8 osztályos tanulók működnek közre
Szerda. május 22. Szent Rita szerzetesnő
16.00 : 18.00: karitász fogadóóra

ApCsel 15,1-6 Jn 15,1-8

Csütörtök, május 23. Boldog Apor Vilmos püpök és vértanú
ApCsel 15,7-21 Jn 15.9-11
16.30: Dr. Moór Lórándné temetése a felsőkrisztinavárosi urnatemetőben
17.00: Közös Biblia olvasás az oratóriumban
Esti szentmise után idősebb felnőttek összefoglaló hittanórája.
Péntek, május 24. SZŰZ MÁRIA KERESZTÉNYEK SEGÍTSÉGE
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Iz 9,1-6 Mt 1,18-23
Az esti szentmise keretében vesperás
19.30: Hajókirándulás! Találkozás a Batthyány tér II. Táncsics hajónál Matolcsy
Kálmán atyával. Jegyek elővételben a sekrestyében és irodán is kaphatók
Szombat, május 25. Szent VII. Gergely pápa

ApCsel 16,1-10 Jn 15,18-21

A szombat esti misével kezdődik a képviselőtestületi választás:
a Szent Gellért Gimnáziumban, a szentmise előtt fél órától utána, amíg vannak
HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, május 26. tömegtájékoztatási világnap
ApCsel 15,1-2.22-29 Jel 21,10-14.22-23 Jn 14,23-29
Képviselőtestületi választás minden szentmiséhez kapcsolódóan, ld. szombat
8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel
Hirdetés

Bíboros atyánk kéri, hogy a felkészült gyermekek 2020-ban az Eucharisztikus
Kongresszus nyitó szentmiséjén legyenek elsőáldozók, ahol ez az ünnep életre szóló
élmény lesz számukra. (Templomunk közösségében is megünnepeljük majd
elsőáldozásukat.)
Mivel most májusban már regisztrálni kell az eseményre, ezért kérjük, akik idén
legalább első osztályosok, hittanra járnak, és plébániánkhoz tartoznak, kérjenek a
sekrestyében, vagy az irodán jelentkezési lapot és kitöltve, minél hamarabb,
(legkésőbb május végéig) juttassák vissza.
Az elsőáldozásról a Kongresszus honlapján is lehet tájékozódni:
https://www.iec2020.hu/hu/nyito-szentmise-elsoaldozassal
A felmerülő kérdésekkel Gertheis Zitához fordulhatnak: 20/586-8546

