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HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA
Testvéreim! Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami
odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek,
ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van
elrejtve. Amikor azonban Krisztus, a mi életünk, újra megjelenik, vele együtt ti
is megjelentek a dicsőségben.de többé ne vétkezzél!”
Kol 3,1-4
HIRDETÉSEINK
Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a húsvéti ünnep előkészítésében és
megünneplésében közreműködött, és köszönjük a szentsír díszítésére nyújtott
támogatásért is!
A héten ellátogatott hozzánk Tésenyből egy 7 fős diák csoport, akiket az ottani
Jelenlét Ponton keresztül eddig is támogattunk. Részletes beszámolót a Krisztinavárosi
Harangszó következő számában olvashatnak. Ezúton is köszönjük a karitász
munkatársaknak a diákokról való gondoskodást.
Húsvéthétfőn reggel 8 és este 6 órakor lesz szentmise.
A Krisztinavárosi esték keretében szerda, április 20-án este fél 8-kor Váradi Levente
fotográfus tart vetített képes előadást „Életvilágok Csángóföldön” címmel a Szent
Gellért Iskola Kosciuszkó Tádé u.-i dísztermében.
Szombaton, Főegyházmegyénk védőszentjének, Szent Adalbert vértanú püspöknek
ünnepén reggel 8 órakor is lesz szentmise.
Április 26-án, kedden este szinodális konzultációt tartunk a templomban, amelyre
szeretettel várjuk minden érdeklődő testvérünket.
Május 14-én lesz az „Élő Rózsafüzér Zarándoklat Budapest körül”. Plébániánk a
Farkasréti Plébánia és Máriaremetei Bazilika közötti szakaszhoz csatlakozik. Hívjuk a
kedves Testvéreket, azokat is, akik csak rövidebb útszakasz megtételére tudnak
vállalkozni. A részletes információk szórólapon olvashatók.
Szűzanyánk, földi a mennyben! Vezesd vissza a világot az isteni harmóniához!
Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg minket
megbocsátani! Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a nukleáris
fenyegetéstől! Béke Királynője, esdd ki a békét az egész világ számára!

HÚSVÉTVASÁRNAP,
URUNK
FELTÁMADÁSA
április 17.
HÚSVÉTHÉTFŐ,
április 18.
KEDD,
húsvét nyolcadában,
április 19.
SZERDA,
húsvét nyolcadában,
április 20.
CSÜTÖRTÖK,
húsvét nyolcadában,
április 21.

PÉNTEK,
húsvét nyolcadában,
április 22.

SZOMBAT, április 23.
Szent Adalbert,
egyházmegyénk
védőszentje
HÚSVÉT MÁSODIK
VASÁRNAPJA,
Az isteni irgalmasság
vasárnapja
április 24.

Liturgiák rendje
9:00 ünnepi szentmise híveinkért, utána körmenet
(11 órai szentmise elmarad)
18:00 szentmise †Máriáért
utána vesperás
8:00 szentmise élő áldozópapért
11:00 Dankó Bendegúz Ede keresztelője
18:00 szentmise † Lajosért
8:00 szentmise † Ilonáért
11:15 Uhljár Lászlóné temetése a Farkasréti temetőben
19:00 a Szent Mónika imaközösség imaórája
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise
16:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18:00 szentmise
9:45 Andrásfalvy András temetése a Farkasréti temetőben
10:30 Rumpler Ferencné temetése a Megyeri temetőben
12:00 szentmise templomunkban † András testvérünkért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18:00 szentmise † Julianna Mária édesanyáért
8:00 szentmise, utána a templom nyitva marad
12:00 óráig, csendes imádságra
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise hálából, 20. házassági évfordulón
9:00 szentmise az ekkor először áldozókért
11:00 szentmise híveinkért, † Pálért és Endréért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise élő Fausztunáért és Mártáért;
† szülőkért; † Andrásért; gyermekáldásért
utána vesperás

