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URUNK MENNYBEMENETELE  

Az Élő Rózsafűzér zarándoklat, valamint a csíksomlyói pünkösdi búcsú aktualitása 
kapcsán elmondhatjuk, hogy napjainkban a zarándoklat lelki valóságtartalma is sokat 
veszített jelentőségéből. Talán azért, mert a lelki életünket is meghatározza a 
„minimalista szemlélet”: Csak a legszükségesebb időt fordítsuk rá, hogy több 
mindenhez jussunk hozzá! Bár a világ éppen erre ösztönöz bennünket, mégis ki kell 
mondanunk, hogy ez nem jó. A sok betegség vagy beteges gondolat a világban arra 
mutatnak rá, hogy több időt kell fordítanunk a lelkünkre, ami nem „valami”, amit nem 
adhatunk be a szervízbe, hanem több időt kell eltöltenünk úgy, hogy minden mást félre 
teszünk arra az időre. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K  

Az irodában és a sekrestyében lehet miseszándékot előjegyeztetni, a szabad időpontok a 
heti liturgiák rendjében is megtalálhatók. 

Krisztinavárosi esték sorozatában hétfőn, május 17-én este fél 8-kor Dr. Rudan János 
„Önvezető autózás: Hogyan építsünk sofőrt szilíciumból?” címmel tart előadást a virtuális 
térben, aminek linkje honlapunkról és facebook oldalunkról érhető el. 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékának felajánlásáról 
szóló rendelkezést Egyházunk és plébániánkhoz tartozó cserkész alapítvány és az iskola 
alapítványa támogatására tegyék meg! Az ehhez a szükséges adatokat a padsorok 
mögötti asztalon találják. A nyomtatvány kitöltéséhez irodánkban, keddtől péntekig, 
délután 3 és 5 óra között segítséget nyújtunk. 

Pünkösdhétfőn, május 24-én Főegyházmegyénk újra megrendezi a „Karizmák ünnepét” 
Máriaremetén, ahol 12:00 órakor ünnepi szabad téri szentmise lesz. Részletek a 
hirdetőtáblán és a honlapon. Vegyünk részt minél többen! 

Május 30-án lesz a gyermekek elsőáldozása. Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy 
méltó módon tudjanak felkészülni a jeles ünnepre. 

Június 6-án, Úrnapján a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét. 
Kérjük az idős vagy súlyos betegséggel küzdő testvéreket, hogy előtte való napokban 
végezzék el a szentgyónást. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

URUNK 
MENNYBEMENETELE 

május 16. 
(Nepomuki Szent János) 

  9:00 szentmise:  
11:00 szentmise: híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: hálaadásul Zsuzsanna édesanyáért és 

családjáért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

HÉTFŐ, május 17. 
(Baylon Szent Paszkál, 
Boldog Scheffler János) 

 

KEDD, május 18. 
(Szent I.János pápa, 

 Szent Erik) 

  8:00 szentmise: hálaadásul 
utána májusi litánia 

SZERDA, május 19.  
(Szent Orbán, Szent 

Celesztin pápa majd remete, 
Szent Alkuin) 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise:  

utána májusi litánia 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
május 20.  

(Sziénai Szent Bernardin) 

  9:45: Czrepka Antalné temetése a Farkasréti temetőben 
14:00: Német Lászlóné temetése szentmisével a Váci utcai 

Szent Mihály templomban 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † Juditért 

PÉNTEK,  
május 21. 

(Magellanes Szent Kristóf  
és vértanútársai) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise:  

SZOMBAT,  
május 22. 

(Szent Rita) 

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

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise:  

PÜNKÖSDVASÁRNAP 
május 23. 

(Boldog Apor Vilmos,  
Szent Dezső) 

  9:00 szentmise:  
11:00 szentmise: híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Katalinért 
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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