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HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA  

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: „Aki szeret engem, 
megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá megyünk, és 
lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A 
tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem 
küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a 
Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.  Békességet 
hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ 
adja nektek.  

Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy 
azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek 
annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam.  Előre 
megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogy ha majd bekövetkezik, 
higgyetek.” 

 

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. 

Május végéig célgyűjtést tartunk a templomban a szentmisék végén a 
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 Testvéreknek az eddigi felajánlásokat, 
szeretettel kérjük támogatásukat, hogy a homlokzati felújítás is minél 
zökkenőmentesebben valósuljon meg.  

Jelezzük a kedves Testvéreknek, hogy csütörtökönként délig tudjuk fogadni 
a hetente megjelenő Havas Boldogasszony Hírlevélbe szánt hirdetnivalókat. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT  
6. VASÁRNAPJA,  

május 22. 
Tömegtájékoztatás 

világnapja 
(Szent Rita) 

  9:00 szentmise a héten elhunyt Katalinért 
11:00 szentmise híveinkért; † Bakos Andrásért 1. évf.; 

élő Katalinért, † szülőkért, nagyszülőkért 

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

 utána vesperás 

HÉTFŐ, május 23. 
Boldog Apor Vilmos, 

Szent Dezső 

 

KEDD, május 24. 
Szűz Mária, a 

keresztények segítsége 
(Lerini Szent Vince) 

  8:00 szentmise egy fiatal házaspárért 
utána májusi litánia 

 

SZERDA, május 25. 
Szent VII. Gergely,  

Szent Béda, Pazzi Szent 
Mária Magdolna 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Adélért 

utána májusi litánia 

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

CSÜTÖRTÖK,  
május 26.  

Néri Szent Fülöp 

  9:45 Bódvai Vince temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 májusi litánia 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Vincéért, akit e napon temettünk 

PÉNTEK, május 27. 
Canterbury Szent 

Ágoston 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise † Ádámért  

SZOMBAT, 
május 28. 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise † Gyula édesapáért, Margit édesanyáért 

és † Gyula nagyapáért 

URUNK 
MENNYBEMENETELE  

május 29. 
(Szent VI. Pál pápa) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért; † családtagokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 májusi litánia 
18:00 szentmise †Mária és Antal szülőkért 

utána vesperás 
 

Jn 14,23-29 
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