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HÚSVÉT NEGYEDIK VASÁRNAPJA
Abban az időben Pál és Barnabás Pergén keresztül eljutott a pizidiai
Antiochiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába, és leültek. Amikor
a gyülekezet szétoszlott, a zsidók és az istenfélő jövevények közül sokan Pál
és Barnabás nyomába szegődtek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az
Isten kegyelmében. A következő szombaton csaknem az egész város
összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a nagy
tömeget, irigység fogta el őket, s rágalmakat szórva próbálták Pál szavait
meghazudtolni. De Pál és Barnabás bátran megfeleltek nekik: „Először
nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát. De mert visszautasítottátok és
méltatlannak ítéltétek magatokat az örök életre, most a pogányokhoz
fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr: »A pogányok világosságává
tettelek, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig.«” Amikor a
pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is
mind, akik az örök életre voltak rendelve. Elterjedt az Úr szava az egész
környéken. A zsidók azonban felbujtották az előkelő vallásos asszonyokat
meg a város tekintélyesebb férfiait, és üldözést szítva Pál és Barnabás ellen,
elűzték őket a vidékről. Ők – bizonyságul ellenük – lerázták lábukról a port,
és Ikóniumba mentek. A tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek.
ApCsel 13,14.43–52

HÚSVÉT NEGYEDIK
VASÁRNAPJA,
május 8.
Könyörgő nap a papi
hivatásokért
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

HÉTFŐ, május 9.
Boldog Gerhardinger
Mária Terézia
KEDD, május 10.
Szent Jób
Ávilai Szent János

8:00 szentmise élő Ferenc megtéréséért
utána májusi litánia

7:30 gyóntatás
SZERDA, május 11.
8:00 szentmise † Lászlóért és élő Máriáért
Szent Majolusz, Odiló és
utána májusi litánia
Hugó clunyi apátok,
Boldog Salkaházi Sára 16:00–18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
CSÜTÖRTÖK, május 12.
Szent Néreusz és
17:30 májusi litánia
Akhilleusz;
17:30 gyóntatás
Szent Pongrác
18:00 szentmise élő Mártáért
PÉNTEK, május 13.
A Fatimai Boldogságos
Szűz Mária,
Szent Szerváciusz,
Bogner Mária Margit

HIRDETÉSEINK
Május hónapban litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát: kedden és
szerdán reggel a szentmise után, csütörtöktől vasárnapig az esti szentmise előtt fél
órával.
Szombaton 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 Krisztinavárosi esték keretében a Szociális Misszióstársulat nővérei tartanak
előadást május 18-án, szerdán este fél 8-kor Krisztinaváros szerzetesnői; kolostori
képek, hangok, ízek a Szociális Missziótársulatból címmel. A helyszín a Szent Gellért
Általános Iskola díszterme (Kosciuszkó Tádé u. 3.). Mindenkit szeretettel várunk!

Liturgiák rendje

17:00 gyóntatás
17:30 májusi litánia
18:00 szentmise † Máriáért
8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
11:00 szentmise évfordulós házaspárért

SZOMBAT,
május 14.

16:00 A. S. W. Ellmore és Patak Réka Melinda esküvője
17:30 májusi litánia
18:00 szentmise élő szülőkért és családjaikért,
házassági évfordulón
9:00 szentmise † Józsefért
HÚSVÉT ÖTÖDIK
11:00 szentmise híveinkért; † Emil és Sarolta szülőkért
VASÁRNAPJA,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
május 15.
Szent Pachómiusz apát, 17:30 májusi litánia
18:00 szentmise
Szent Zsófia
utána vesperás

