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HÚSVÉT HARMADIK VASÁRNAPJA  
Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétert: »Simon, János fia, jobban szeretsz-e engem, 
mint ezek?«. Ő azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: 
»Legeltesd bárányaimat!«. Majd másodszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e 
engem?«. Azt felelte: »Igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek!«. Erre azt mondta neki: »Legeltesd 
juhaimat!«. Aztán harmadszor is megkérdezte: »Simon, János fia, szeretsz-e engem?«. Péter 
elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte őt: »Szeretsz-e engem?«, és azt felelte: 
»Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek!«. Ekkor így szólt: »Legeltesd juhaimat! 
Bizony, bizony mondom neked: amikor fiatalabb voltál, felövezted magadat, és oda mentél, 
ahova akartál. Amikor azonban megöregszel, kiterjeszted kezeidet; más övez fel téged, és oda 
visz, ahova nem akarod.«. Ezt pedig azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fogja meg-
dicsőíteni az Istent. Miután ezt mondta, így szólt hozzá: »Kövess engem!«.  (Jn 21,15–19) 

H I R D E T É S E I N K 
Május hónapban litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát: kedden és szerdán reggel 

a szentmise után, csütörtöktől vasárnapig az esti szentmise előtt fél órával.  
A Közösségépítő csoport szombaton, május 7-én délelőtt fél 10-től családos délelőttöt 

szervez a Szent Gellért Általános Iskola épületében (Kosciuszkó Tádé u. 3.). 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). A gyerekekre felügyelünk, szeretettel várjuk a családokat!  

A héten elsőcsütörtöki szentségimádás lesz. Jelentkezőket várunk a déltől 5 óráig tartó időre. 

A héten elsőpéntek lesz. Ne feledkezzünk meg az engesztelés lehetőségéről! Az esti mise 
után imaiskola lesz (hittan felnőtteknek). 

Szombaton - elsőszombat lévén - reggel 8-tól 10-ig elimádkozzuk mind a négy rózsafüzért. 
Szombaton az esti 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. Részletes információk a 
szórólapon olvashatók. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. május 

Tengernek Csillaga imacsoport: Szűzanyánk közbenjárásáért az érettségiző fiatalokért, 
különösen a Szent Gellért Iskola diákjaiért, hogy vizsgáikra kitartóan, szorgalommal tudjanak 
készülni, és tudásuk legjavát tudják adni. 

Szent László imacsoport: A Szentlélek kiáradásáért a háborúskodó országok vezetői 
lelkében jobb belátásra bírva őket a béke érdekében. Az Úr óvja meg az ártatlan emberek 
életét, és szenvedéseikben álljon mellettük! 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Hogy a fiatalok fedezzék fel Szűz Mária példáján keresztül 
a befelé figyelés készségét, a megkülönböztetés mélységét, a hit bátorságát és a szolgálatnak 
való odaadottságot. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT HARMADIK 
VASÁRNAPJA,  

május 1. 
Szent József, a munkás, 

Szent Zsigmond,  
Szent Jeremiás 

  9:00 szentmise ellenünk vétkezők megtéréséért 
11:00 szentmise híveinkért;  

hálából 30. házassági évforduló alkalmából 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise Koller és Újfalvy családok † tagjaiért  

utána vesperás 

HÉTFŐ, május 2. 
Szent Atanáz 

 

KEDD, május 3. 
Szent Fülöp és  

Szent Jakab apostolok  

  8:00 szentmise élő Ferenc megtéréséért 
utána májusi litánia 

 

SZERDA, május 4. 
 Szent Flórián,  
Szent Guidó,  

Boldog Ceferino 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Mária édesanyáért és élő családjáért, 

szülőkért; utána májusi litánia 

16:00–18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
május 5.   

12:00 csendes szentségimádás kezdete 
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal, 

 utána májusi litánia 
17:00 elsőcsütörtöki gyóntatás 
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért 

utána a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 

PÉNTEK,  
május 6. 

17:00 gyóntatás 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise papokért, 

utána imaiskola: hittanóra felnőtteknek 

SZOMBAT, május 7. 
Boldog Gizella,  
Szent Notker 

 8:00–10:00 rózsafüzér imádság a Boldogságos Szűz tiszteletére 

16:00 Dr. Böröczné Dr. Bartos Anna Mária temetési szertartása 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise élő áldozópapért  
19:00 ifjúsági, zenés szentségimádás 

HÚSVÉT NEGYEDIK 
VASÁRNAPJA,  

május 8. 
algériai szent vértanúk 

  9:00 szentmise élő Csilláért, Szabolcsért, Martinért, 
Menderért 

11:00 szentmise híveinkért; † Gizella és István szülőkért; † 
Irénért és Ferencért, † Máriáért és Lászlóért; 
† Judit és János nagyszülőkért 

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

utána vesperás 
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