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Húsvét 4. vasárnapja – Jó Pásztor vasárnapja
Jó Pásztor vasárnapján Jézus szeretné megértetni, hogy miért áldozza fel önmagát:
„Azért szeret engem az Atya, mert odaadom az életemet, hogy majd ismét
visszavegyem. Nem veszi el tőlem senki, magam adom oda, mert van rá hatalmam,
hogy odaadjam, és van rá hatalmam, hogy visszavegyem. Ezt a parancsot kaptam
Atyámtól.” (Jn 10,17-18). A „parancs” kifejezés számunkra kevésbé vonzó, de a
szentírási szóhasználatban határozott pozitív tartalma van, amely napjainkban már
kikopott. Mostanság többnyire a szabad akarattól való megfosztást értjük belőle, a
szentírásban azonban az egymáshoz tartozás legszorosabb kötelékét jelenti,
amelyben mindkét fél teljes elköteleződéssel van a másik iránt. Ez a megközelítés
érthetőbbé teszi a parancs fontosságát, amit Istentől kapunk: „És most halld, Izrael,
azokat a parancsokat és törvényeket, amelyeknek a megtartására tanítalak . . .”
(Kiv 4,1), később Jézus ezt mondja: „Új parancsot adok nektek, szeressétek egymást,
amint én szerettelek titeket.” (Jn 13,34) Ha ezt a tanítást megszívleljük, akkor
Jézusnak azt a mondatát is magunkénak tudjuk érezni, amelyet nekünk is mond:
„Nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint aki életét adja barátaiért.” (Jn 15,13).
Kérjük az Úr kegyelmét, hogy minél többen meghallják és megértsék a szeretetparancsot, és elkötelezetten hirdessék azt az egész világnak!
József atya
HIRDETÉSEINK
Az esti szentmiséket 18:00 órakor kezdjük, hétköznap és hétvégén egyaránt.
Kérjük, segítsék Egyházunkat a személyi jövedelemadó 1 százalékával! Aki erről 2018 óta
SZJA bevallás keretében rendelkezett, annak nincs tennivalója. Ha nem tett még ilyen
rendelkezést, akkor hozzáértő testvéreink szívesen segítenek. A rendelkezés akkor is
értékes, ha nem kell adót fizetnie, ha egyébként adóbevallást sem nyújtana be!
Gyermekeink első szentáldozása május 30-án lesz a 9 órai szentmisében. Imádkozzunk
értük!

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy figyeljenek az előírt
védőintézkedések megtartására, és éljenek a védőoltás lehetőségével!

Kérjük, a templomban is használják a kézfertőtlenítőt!

Dátum
HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA,
könyörgő nap
papi hivatásokért,
valamint a jó termésért
április 25.
(Szent Márk evangélista,
Szent Ervin)
HÉTFŐ, április 26.
(Szent Anaklét,
Szent Radbert)
KEDD, április 27.
(Szent Zita)
SZERDA,
április 28.
(Chanel Szent Péter,
Szent Teodóra,
Grignon Szent Lajos)
CSÜTÖRTÖK,
április 29.
Sziénai Szent Katalin
Európa társvédőszentje
PÉNTEK, április 30.
(Szent V.Piusz,
Takashi Nagai)
SZOMBAT, május 1.
(Szent József, a munkás,
Szent Zsigmond,
Szent Jeremiás)

HÚSVÉT 5. VASÁRNAPJA,
május 2.
(Szent Atanáz)

Liturgiák rendje
9:00 szentmise: † Lajosért
11:00 szentmise: egyházközségünkért;
† és élő családtagokért
16:00 órától a templom nyitva
(!) 18:00 szentmise: hálából élő Ágoston és Boldizsár
unokákért
19:00 ünnepélyes vesperás

8:00 szentmise: † Irénért
13:00 Kovács György temetése a Szent Gellért
szórókápolnában
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: élő Valériáért
16:00 – 18:00 csendes szentségimádás

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18.00 szentmise: hálaadásul 75. évfordulón

9:45 Szentkirályi Miklós temetése
a Farkasréti temetőben
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise: † Margitért
8:00 – 12:00 a templom nyitva
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise: † László férj és édesapáért
9:00 szentmise: élő Attila és Edit szülőkért
10:00 Dudás-Gál Ádám keresztelője
11:00 szentmise: egyházközségünkért;
† Ilona édesanya és nagymamáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
(!) 18:00 szentmise: hálaadásul
19:00 ünnepélyes vesperás

