Liturgiák rendje

Dátum
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.
XXI./20. szám
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2022. május 15.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Pünkösd hava
www.krisztinatemplom.hu www.facebook.com/havasboldogasszony
Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
IBAN: HU16-10700419-65647879-51100005
Iroda a sekrestyében: kedd és szerda 10h-12h csütörtök és péntek 15h-17h

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA
Abban az időben amikor az áruló Júdás kiment a teremből, Jézus beszélni
kezdett: „Most dicsőül meg az Emberfia, s az Isten is megdicsőül benne. Ha
Isten megdicsőül benne, Isten is megdicsőíti őt saját magában, sőt
hamarosan megdicsőíti. Fiaim, már csak rövid ideig vagyok veletek. Új
parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek titeket,
úgy szeressétek ti is egymást. Arról tudják majd meg, hogy tanítványaim
vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”
Jn 13,31-35
HIRDETÉSEINK
Május hónapban litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát: kedden és
szerdán reggel a szentmise után, csütörtöktől vasárnapig az esti szentmise előtt
fél órával.
Május végéig célgyűjtést tartunk a templomban szentmisék végén
plébániaépület renoválására. Ezen kívül továbbra is van lehetőség csekken vagy
átutalás útján is támogatni bennünket (számlaszám a Hírlevél fejlécében és a
honlapunkon is megtalálható), vagy személyesen mise után vagy irodai időben
a sekrestyében. Megköszönve a kedves Testvérek eddigi felajánlásaikat,
szeretettel kérjük támogatásukat, hogy a homlokzati felújítás is minél
zökkenőmentesebben valósuljon meg.
A Krisztinavárosi esték keretében a Szociális Misszióstársulat nővérei
tartanak előadást szerdán, május 18-án 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!
Jelezzük a kedves Testvéreknek, hogy csütörtökönként délig tudjuk fogadni
a hetente megjelenő Havas Boldogasszony Hírlevélbe szánt hirdetnivalókat.

HÚSVÉT
5. VASÁRNAPJA,
május 15.
(Szent Pachómiusz
apát, Szent Zsófia)

9:00 szentmise † Józsefért
11:00 szentmise híveinkért; † Emil és Sarolta szülőkért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 májusi litánia
18:00 szentmise † Józsefért
utána vesperás

HÉTFŐ, május 16.
Nepomuki Szent János
KEDD, május 17.
Szent Jób
Baylon Szent Paszkál,
Boldog Scheffler János
SZERDA, május 18.
Szent I.János pápa,
Szent Erik

8:00 szentmise Ferenc megtéréséért
utána májusi litánia
14:00 Zámbori Miklósné temetése
Szt. Gellért templom urnatemetőjében
19:00 a Szt. Mónika imaközösség imaórája
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise élő szülőkért
utána májusi litánia
16:00–18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája

CSÜTÖRTÖK, május 19.
Szent Orbán,
17:30 májusi litánia
Szent Celesztin pápa,
17:30 gyóntatás
Szent Alkuin
18:00 szentmise
17:00 gyóntatás
PÉNTEK, május 20.
17:30 májusi litánia
Sziénai Szent Bernardin 18:00 szentmise † Julianna édesanyáért
és † családtagokért
8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
SZOMBAT,
május 21.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Magellanes Szent
17:30 májusi litánia
Kristóf és vértanútársai 18:00 szentmise
HÚSVÉT
6. VASÁRNAPJA,
május 22.
Tömegtájékoztatás
világnapja
(Szent Rita)

9:00 szentmise †
11:00 szentmise híveinkért; † Bakos Andrásért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 májusi litánia
18:00 szentmise
utána vesperás

