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Május 10. HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA 

Ismerjük a híres magyar mondást: „Mondom Jánosnak, hogy Károly értsen 
belőle.” A mai olvasmányban az ősegyház életének egyik jelenetét halljuk, de 

nekünk szól ez a tanítás. Nekünk is az a feladatunk, hogy közösségünk életét 

helyesen alakítsuk. „Nem volna rendjén, hogy elhanyagoljuk az Isten igéjét csak 
azért, hogy az asztalnál szolgáljunk.” (ApCsel 6,2) Közös gondolkodásra és 

munkamegosztásra van szükség. Ez viszont csak akkor lehetséges, ha mindenki, 

vállal valamit. Később azt is olvassuk: „Mi az imádságnak és az Ige szolgálatának 
szenteljük magunkat.” (ApCsel 6,4) Az ima, a liturgia és az igehirdetés is közös 

feladatunk. És a többi? Van feladatunk, ha felelősséget tudunk vállalni egymásért 

és az egész közösségért, hogy megfeleljünk a követelménynek: „Jó hírben álló, 
bölcs és Szentlélekkel eltelt.” (ApCsel 6,3) Akkor feltehetjük a kérdést: komolyan 

veszed a keresztény életet? Ha igen, akkor fogod tudni vállalni a küldetést, 

ahogyan az apostolok is vállalták. „Imádság közben rájuk tették kezüket.” (ApCsel 

6,6) Megkaptuk bérmáláskor a Szentlélek ajándékát, kövessük Isten útmutatásait 

a mindennapi életben. A munkamegosztás és a felelősség eredménye, „hogy a hívek 
száma igen megszaporodott Jeruzsálemben.” (ApCsel 6,7) Ma, itt a Krisztinában is 

meglesz ennek eredménye!  [D.F.] 

H Í R E K 

 Templomunk előtere hétfőtől szombatig 7.00-től 12.00-ig, vasárnapon 7.00-től 

9.00-ig nyitva áll, ahol van lehetőség fertőtlenített keretek között imádkozni, 

biztonságos távolságban egymástól. Használjuk ki a szentségi Jézus jelenlétében 

töltött idő lehetőségét! 

 Lelkipásztori és hivatali ügyekben keressen mobiltelefonon keresztül: +36 

20 3420697 vagy e-mailben: krisztinavaros@gmail.com 

 Köszönjük mindazoknak, akik gondolnank templomunk, plébániánk műkődési 

költségeire a járvány ideje alatt is. Köszönettel vesszük az adományokat a CIB 

10700419-65647879-51100005 számlaszámon, „adomány” közleménnyel. 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

május 10. 
 

Húsvét V. 

vasárnapja 

ApCsel 6,1-7; 1Pét 2,4-9; Jn 14,1-12  

7.00-9.00: a templom előtere nyitva 

 
Miseszándék: Milánkovics és Keviczky család 

elhunyt tagjai 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

május 11. 
 

köznap 

Boldog Salkaházi Sára szűz és vértanú 
ApCsel 14,5-18; Jn 14,21-26 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: elhunyt Andrea 

 

 

 

 

KEDD 

május 12. 
 

köznap 

ApCsel 14,19-28; Jn 14,27-31a 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 

 
Miseszándék: elhunyt Krisztina 

 

 

 

SZERDA 

május 13. 
 

köznap 

A Fatimai Boldogságos Szűz Mária emléknapja 
Emléknap: Iz 61,9-11; Lk 11,27-28 

Hétköz. olvasmány: ApCsel 15,1-6; Jn 15,1-8 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: elhunyt Zsuzsanna 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

május 14. 
 

köznap 

ApCsel 15,7-21; Jn 15,9-11 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 

 
Miseszándék: beteg Márta 

 

 

 

 

PÉNTEK 

május 15. 
 

köznap 

ApCsel 15,22-31; Jn 15,1-12 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 

 
Miseszándék: hálából Magdolna gyógyulásáért 

 

 

 

 

SZOMBAT 

május 16. 
 

köznap 

Nepumoki Szent János áldozópap és vértanú 
ApCsel 16,1-10; Jn 15,18-21 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
 

Miseszándék: elhunyt Ildikó 

 

 

 

 

VASÁRNAP 

május 17. 
 

Húsvét VI. 

vasárnapja 

A tömegtájékoztatás világnapja 

ApCsel 8,5-8.14-17; 1Pét 3,15-18; Jn 14,15-21  

7.00-9.00: a templom előtere nyitva 

 
Miseszándék: hálából Kisdi Gábor és Körmendi 

Mária 55-ik házassági évfordulóján 
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