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HÚSVÉT MÁSODIK VASÁRNAPJA, az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Amikor a hét első napján (húsvétvasárnap) beesteledett, Jézus megjelent a
tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották
az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: „Békesség nektek!” Miután ezt mondta,
megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. ézus
megismételte: „Békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket.”
E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta: „Vegyétek a Szentlelket! Akinek megbocsátjátok
bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.”
Jn 20,19-31
HIRDETÉSEINK
Ma van a gyermekek elsőáldozása. Imádkozzunk értük, valamint szüleikért és
keresztszüleikért, hogy a kereszteléskor kapott hitben növekedni tudjanak a gyermekek.
Elérkeztünk a 2023-as püspöki szinódus plébániai előkészítésének záró szakaszához. A
plébániánknak is megküldött kérdőívről munkacsoportjaink két konzultációt is tartottak,
így elkészült a választervezetünk, amely a hirdetőtáblánkon is olvasható. Kedden, április
26-án 18 órától nyilvános, záró konzultációt tartunk, itt a templomban. Minden érdeklődőt
szeretettel várunk. Akinek valamilyen módosítási javaslata van, legjobb, ha le is írja a
javasolt szöveg-módosítást, hogy konkrét dolgokról tudjunk tanácskozni.
A Közösségépítő csoport május 7-ére, szombat délelőtt fél 10-től családos délelőttöt
szervez. Regisztrálni a https://forms.gle/HASn8geUnSWrsmoU9 űrlapon lehet. Előadónk:
Tabajdiné Parditka Zsófia gyermek klinikai szakpszichológus. Előadásának címe: Hogyan
beszéljünk gyermekeinkkel a tabukról? (pl. halál, háború, politika). Helyszín: Szent Gellért
Általános Iskola, Kosciuszkó Tádé u. 3. A gyerekek felügyeletét megoldjuk, szeretettel
várjuk a családokat!
Május 7-án, szombaton a szentmise után ifjúsági szentségimádás lesz.
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.

HÚSVÉT MÁSODIK
VASÁRNAPJA,
Az Isteni Irgalmasság
vasárnapja
április 24.

Liturgiák rendje

9:00 szentmise elsőáldozókért
11:00 szentmise híveinkért; élő Valériáért;
† Pálért és Endréért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise élő Fausztináért és Mártáért;
† szülőkért; † Andrásért; gyermekáldásért
utána vesperás

HÉTFŐ, április 25.
Szent Márk evangélista
Szent Ervin
KEDD, április 26.
Szent Anaklét, Szent
Radbert
SZERDA,
április 27.
Szent Zita

8:00 szentmise élő szerzetesért

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise élő áldozópapért
16:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája

CSÜTÖRTÖK, április 28.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Chanel Szent Péter,
17:30 gyóntatás
Szent Teodóra,
18:00 szentmise
Grignon Szent Lajos
PÉNTEK,
április 29.
Sziénai Szent Katalin

15:30 a Szent Gellért Gimnázium ballagási szentmiséje
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise
8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra

SZOMBAT, április 30.
Szent V. Piusz pápa

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Istvánért, Lászlóért, szülőkért,
családtagokért

9:00 szentmise
HÚSVÉT HARMADIK
11:00
szentmise híveinkért; hálából 30. házassági
VASÁRNAPJA,
évforduló alkalmából
május 1.
Szent József, a munkás, 16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Zsigmond,
18:00 szentmise Koller és Újfalvy családok † tagjaiért
Szent Jeremiás
utána vesperás

