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URUNK MENNYBEMENETELE
Feltámadása után Jézus utoljára jelent meg az apostoloknak, és így
búcsúzott el tőlük: „Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és
harmadnapon fel kell támadnia a halálból. Az ő nevében Jeruzsálemtől kezdve
minden népnek megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni. Ti vagytok ezeknek
tanúi. Én meg elküldöm nektek Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a
városban, míg erő nem tölt el benneteket a magasságból.”
Ezután kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fölemelve megáldotta
őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és fölemelkedett az égbe. Ők leborulva
imádták. Aztán nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a
templomban, dicsérték és magasztalták Istent .
Lk 24,46-53
HIRDETÉSEINK
Május hónapban litániával köszöntjük a Boldogságos Szűz Máriát: vasárnap az esti
szentmise előtt fél órával, illetve kedden reggel a szentmise után.
A mai vasárnapon még a plébániaépület renoválására gyűjtünk a templomban a
szentmisék végén. Ezen kívül továbbra is lehet csekken vagy átutalással támogatni
bennünket, személyesen pedig szentmise után, illetve irodai időben a sekrestyében.
Megköszönve a kedves Testvéreknek az eddigi felajánlásokat, szeretettel kérjük
támogatásukat, hogy a homlokzati felújítás is minél zökkenőmentesebben valósuljon meg.
Csütörtökön déltől csendes szentségimádás lesz: kérjük azok jelentkezését, akik
tudnak vállalni egy-egy órát. Délután 5 órától elsőcsütörtöki rózsafüzért imádkozunk.
Elsőpénteken az esti szentmise után imaiskola lesz: hittan felnőtteknek.
Szombaton reggel 8-tól 10 óráig a négy rózsafüzért imádkozzuk.
Szombaton délelőtt 11 órakor ünnepélyes szentmise keretében Sztahura Ágnes
beöltözése lesz templomunkban, aki a Szociális Missziótársulatba nyert felvételt.
Szombaton este 8-tól énekes virrasztással készülünk pünkösd ünnepére.

URUNK
MENNYBEMENETELE
május 29.
Hősök vasárnapja
(Szent VI. Pál pápa)

9:00 szentmise
11:00 szentmise híveinkért; † családtagokért;
a héten temetett Vince lelki üdvéért;
† Ilma lelki üdvéért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 májusi litánia
18:00 szentmise † Mária és Antal szülőkért
utána vesperás

HÉTFŐ, május 30.
Szent István király
ereklyéinek átvitele,
Szent Johanna
KEDD,
május 31.
SZERDA,
június 1.
Szent Jusztinusz
vértanú
CSÜTÖRTÖK,
június 2.
Szent Marcellinusz
és Szent Péter vértanúk
PÉNTEK,
június 3.
Lwanga Szent Károly
és társai, vértanúk
SZOMBAT,
június 4.
Szent Quirinusz-Kerény,
Caracciolo Szent Ferenc

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. június
Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk a betegekért és szenvedőkért,
valamint a Szentlélek kiáradásáért Plébániánk minden tagja számára.
Szent László Imacsoport: Imádkozzunk hálaadásul Plébániánk sikeres felújításán
dolgozókért,segítőkért és a mielőbbi teljes befejezéséért!
Lisieux-Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk a szerte a világban élő keresztény
családokért, hogy a nagylelkű szeretetet és az életszentséget konkrét cselekedetekkel
éljék meg a hétköznapokban.

Liturgiák rendje

PÜKÖSDVASÁRNAP
június 5.
(Szent Bonifác)

8:00 szentmise
utána májusi litánia
12:45 Fodor Artur temetése a Farkasréti temetőben
17:00 szentmise † Fodor Arturért
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise hálából
16:00–18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
12:00 csendes szentségimádás kezdete
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal
17:00 elsőcsütörtöki gyóntatás
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért
utána a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise papokért
utána imaiskola: hittanóra felnőtteknek
8:00 –10:00 a négy rózsafüzér elimádkozása
11:00 szentmise - szerzetesi beöltözés
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise élő Júliáért, Zsomiért, Juditért,
Larisszáért, Hajniért
20:00 pünkösdi virrasztás
9:00 szentmise
11:00 szentmise híveinkért;
† Nemeskövi Dénesért és † Péterért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise
utána vesperás

