ÜZENET
2018. május

„SZÓLJ, URAM, MERT HALLJA A TE
SZOLGÁD!”
(1Sám 3, 10)

Eseménynaptár:
május 4. péntek
május 7. hétfő

19.30
18:30

május 8. kedd

17 óra

május 13.
május 14.
május 15.
május 18.
május 21.
május 29.

vasárnap
hétfő
kedd
péntek
hétfő
hétfő

8:30
18:30
19:30
19.30
18:30
18:30

bérmálkozásra készülés
csendes szentségimádás
Ferences Világi Rend
találkozó
elsőáldozás
csendes szentségimádás
bibliaóra
bérmálkozásra készülés
csendes szentségimádás
csendes szentségimádás

Júliusban és augusztusban a vasárnap esti szentmisék
nem este 6 órakor, hanem este 7 órakor kezdődnek!

Vasárnapi szentmisék olvasmányai:
olvasmány
május 6.
május 13.
május 20.
május 27.
június 3.

ApCsel 10,
25-26.3435.44-48
ApCsel 1, 111
ApCsel 2, 111
MTörv 4, 3234.39-40
Kiv 24, 3-8

szentlecke

evangélium

1Jn 4, 7-10

Jn 15, 9-17

Ef 4, 1-13

Mk 16, 1520

1Kor 12, 3b7.12-13

Jn 20, 19-23

Róm 8, 14-17

Mt 28, 16-20

Zsid 9, 11-15

Mk 14, 1216.22-26

Miserend
hétfő: 18:00 (utána
szentségimádás
19:30-ig)
szerda: 7:30
péntek: 18:00
vasárnap: 8:30 és 18:00
(júliusban és
augusztusban: 8:30
és 19:00)

Gyóntatás
hétfőn és pénteken:
17:30-tól
vasárnap reggel:
8 órától
vasárnap délután:
17:30-tól

Temető nyitva
tartása
hétfő: zárva
kedd: 10-18 óráig
szerda: 10-18 óráig
csütörtök: 10-18 óráig
péntek: 10-18 óráig
szombat: 10-16 óráig
vasárnap: 8-19 óráig

Iroda
hétfő-péntek:
14:30-tól 18 óráig

Szeretettel köszöntjük az ÉDESANYÁKAT!
Dsida Jenő: Hálaadás
Köszönöm Istenem az édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel.
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad.
Köszönöm, Istenem az édesanyámat.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szívét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az édesanyámat.

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullatását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az édesanyámat!!!

Szentségimádás iskolája
2018. szeptember 17-től december 3-ig tartó időszakban hétfőnként Szentségimádás
Iskolája indul plébániánkon.
„12 találkozó Jézussal. Annak idején a tanítványok kérték Jézust: „Mester, taníts minket
imádkozni!” Te is biztosan szívesen beszélgetnél Istennel, szívesen lennél vele
kapcsolatban, de a kommunikáció nem is olyan könnyű. Az istenkapcsolat fejlődésében ad
segítséget a szentségimádás iskolája. 12 alkalom, 12 megközelítése az imádságnak. Ha Te
is szeretnéd megtanulni ezt a fajta kommunikációt, ha vágysz arra, hogy meghalld Isten
szavát, ha mélyebb kapcsolatot szeretnél kialakítani Jézussal, az Isten Fiával, akkor a
szentségimádás iskoláját Neked találták ki.” (https://ador.emmanuel.hu/)
Az alkalmakat szentmisével kezdjük, utána előadást hallgatunk, majd gyakorlatban
kipróbáljuk a hallottakat. Lesz lehetőség kis csoportban megbeszélni a tapasztalatokat is.
Ha szeretné, hogy erősebb lenne a kapcsolata Istennel, akkor jelentkezzen a 20/344-5748as telefonszámon, vagy a szentsegimadas.iskolamargit@gmail.com email címen. A
jelentkezés függvényében gondoskodunk résztvevői füzetekről és igény szerint könyvekről.
Jelentkezési határidő: augusztus 15.
Budapest-Pestszentlőrinci Árpád-házi Szent Margit Plébánia
1182 Budapest, Fogaras u. 16.
Telefonszám: 292-4663
www.szentmargit.hu
iroda@szentmargit.hu
A plébánia számlaszáma: 11718000-20382870
(a kedvezményezett neve: Árpád-házi Szent Margit Plébánia)

