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Húsvét 5. vasárnapja  

Május és április hónapban különös módon fejezzük ki szeretetünket a Szűz Anya iránt. A 
„Májusi ájtatosság”-ként ismert imádságban égi Édesanyánkat szólítjuk meg a 
Szentírásból merített különféle módokon, kérve az ő közbenjárását fiánál, Jézus 
Krisztusnál. Őseink számtalanszor megtapasztalták Szűz Anya hathatós segítségét, a mi 
templomunk és közösségünk is ennek bizonyítéka. Éljünk a lehetőséggel, és akár nagyobb 
áldozat árán is vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Merjünk nagyobb jelentőséget 
tulajdonítani az isteni kegyelemnek, és ne csak „fogyasztói”, hanem annak kiesdői is 
legyünk. Ebben égi Édesanyánk, Szűz Mária segítségét is kérjük magunknak és 
szeretteinknek egyaránt. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K  

Megkezdődtek a templom felújításának az előkészületei. Reméljük, hogy hamarosan 
szerződéskötésre kerül sor a tervező irodával, és a főegyházmegye beleegyezését és 
támogatását is megkapjuk. Köszönettel fogadjuk kedves Testvérek adományát, amit a 
sekrestyében, az irodában, csekken vagy átutalással lehet felajánlani „Templom 
felújítására” címen. Nagylelkűségüket hálásan köszönjük! 

Májusban a Loretói litániát együtt imádkozzuk kedden és szerdán reggel a szentmise 
után, csütörtöktől vasárnapig pedig fél órával a szentmise előtt, 17:30-kor. 

A héten első csütörtök lesz, a Rózsafüzér imádság és a gyóntatás du. 5 órától lesz. Aznap 
Gájer László atya is fog gyóntatni. 

Élőr Rózsafüzér Budapest körül május 15-én, szombaton lesz. Részletek a szórólapon és 
a honlapon olvashatók. Vegyünk részt minél többen a zarándoklaton! 

 A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. május 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk a pályaválasztás előtt álló fiatalokért, 
hogy a Szentlélek hívását a papi és szerzetesi hivatásra meghallják, bátran, engedelmesen, 
hittel tudják azt vállalni. 

Szent László imacsoport: Hogy az emberiség szíve és lelke alapjaiban megváltozzék, 
és mindannyian az evangélium tanításának termő ágai legyünk. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Evangelizációs – Imádkozzunk, hogy a pénzügyi 
szektor felelősei a kormányokkal együtt munkálkodjanak a pénzügyi szféra szabályozásán, 
és így megvédjék az állampolgárokat annak veszélyeitől. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA, 
május 2. 

(Szent Atanáz) 

  9:00 szentmise: élő Attila és Edit szülőkért –  
utolsó közvetítés 

10:00 Dudás-Gál Ádám keresztelője 
11:00 szentmise: egyházközségünkért;  † Ilona 

édesanya, nagymama és dédmamáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
(!) 18:00 szentmise: hálaadásul  
19:00 ünnepélyes vesperás 

HÉTFŐ, május 3. 
Szent Fülöp és Jakab 

apostolok 

 

KEDD, május 4. 
(Szent Flórián, Szent 

Guidó, Boldog Ceferino) 

  8:00 szentmise: † Erzsébet, Péter és Tamásért 
utána májusi litánia 

SZERDA,  
május 5.  

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: élő Editért és szüleiért 

utána májusi litánia 
16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
május 6.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 elsőcsütörtöki gyóntatás 
17:00: a Rózsafüzér társulat közös imádsága, utána 

májusi litánia 
18.00 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért 

PÉNTEK, május 7. 
(Boldog Gizella királyné, 

Szent Notker) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Mária, László, Irén és Ferencért 

SZOMBAT,  
május 8. 

(Algériai szent vértanúk) 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

14:00 Pósa Imre és Wojnárovits Veronika esküvője 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: élő Máriáért és Lászlóért 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, 
május 9. 

(Boldog Gerhardinger 
Mária Terézia) 

  9:00 szentmise: élő áldozópapért 
11:00 szentmise: egyházközségünkért; jószándékra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: hálaadásul  
19:00 ünnepélyes vesperás 

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy figyeljenek az előírt védőintézkedések 
megtartására, és éljenek a védőoltás lehetőségével! 

Kérjük, a templomban is használják a maszkot és a kézfertőtlenítőt! 
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