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Májusi litánia
Májusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük
a loretói litániát. Az utolsó májusi litániát ünnepélyes
keretek között május 31-én, csütörtökön ½ 6-kor
imádkozzuk.
Májusban kedden esténként nem lesz Esti dicséretet.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegek látogatását május 11-én folytatjuk.
Édesanyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat,
nagymamákat és dédnagymamákat.
Elsőáldozás
Május 13-án, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében lesz
Harasztiné Bársonyosi Ági néni és Csejtey Móni néni és Matyeczné Ibolya
néni harmadik osztályosainak elsőáldozása.
Lectio divina
Május 19-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, melynek
témája: „Legyetek hát éberek, mert nem tudjátok sem a
napot, sem az órát.” (Mt 25,1-13) A lectio divinát
Tájmel Antal atya, a szabadhegyi Szent Anna templom
plébánosa tartja.

Urunk mennybemenetele
Urunk mennybemenetelének ünnepe május 20-án, vasárnap lesz. Az
ünnepi szentmise de. 10 órakor kezdődik.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
május 20-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Pünkösd
A Szentlélek eljövetele előtti héten szeretettel várjuk a kedves
Testvéreket a Pünkösdöt előkészítő áhítatunkra. Az
imádságokat május 20-án, vasárnap a szentmise után
kezdjük.
Május 26-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk
gitáros ének- és zenekara fog énekelni.
Május 27-én, Pünkösdvasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.
A bérmálkozók szentmiséje délután 4 órakor kezdődik.
A bérmálás szentségét
dr. Schmatovich János
székesegyházi kanonok szolgáltatja ki.
Pünkösdhétfőn a szentmisék sorrendje a következő
lesz: Reggel 730, délelőtt 1000, valamint este
1800 órakor.
Szentháromság vasárnapja

Szentháromság vasárnapja június 3-án lesz. Az ünnepi szentmise de. 10
órakor kezdődik.
Templomszentelési évforduló

Templomunk felszentelésének 69. évfordulóját június 3-án,
Szentháromság vasárnapján este 6 órakor ünnepeljük. Az ünnepi
szentmisét Németh István bágyogszováti plébános atya tartja.
Tanévzáró szentmise

A hitoktatás a plébánián május 31-ig, csütörtökig tart. Az iskolákban a
tanév utolsó napjáig, június 15-ig lesz hitoktatás.
Június 17-én, vasárnap ¾ 9-kor tartjuk a tanévzáró szentmisét, a Te
Deumot.

Belon Gellért:
Ima a Szentlélek hét ajándékáért
(részlet)
5. Jámborság Lelkéért
A Kegyelet,
az Áhítat,
a Jámborság Szentlelke!
Hogyan is hívjunk,
hogyan is nevezzünk,
hogy csak kissé is megsejtsünk?!
Szent Tapintat!
Szent Megilletődöttség! Szent Ihletettség!
Mely mindenen megérzi az istengyermekség
kegyelmeit és távlatait,
sőt feladatait.
Ezért adj serénységet
az emberekkel szemben való
kötelmeim teljesítésében,
hiszen tudom, hogy Isten gyermekeit szolgálom,
bennük és általuk az Istent.
Ha pedig ők
hibáznak vagy mulasztanak velem szemben,
dehogy török be senki emberfia világába
durva, kemény, megtorló kezekkel.
Hisz fölöttünk is ott lebeg az isteni kinyilatkoztatás, kiválasztás és
kegyelem titka:
Isten tudja, ki mit, miért
tesz vagy nem tesz meg nekem!
A Kegyelet Szentlelke tegye látóvá szívemet!

6. Az Erősség Lelkéért
Gyönge vagyok,
az Erősség ajándékára várok és vágyom!
Ha számbaveszem feladataimat, kötelezettségeimet, küldetésemet,
kétségbe kell esnem erőtlenségem láttán,
kitartásom hiányán, állhatatlanságomon.
Szenvedélyek,
erők sűrűsödnek lelkem peremén,
mikkel nem tudok leszámolni.
Áldozatokat kell hoznom Istenemért, Egyházamért,
magam és mások üdvéért,
- és én töprengek
és félek az áldozatoktól!
Rettegek az emberektől, kiket elviselni
az erősek is alig tudnak!
Óh, Uram, tölts el az Erősség ajándékával!
Legyek bátor, tetterős, áldozatokat örömmel hozni tudó hős,
de ha kell, vállaljam a Te erőtlenségeidet,
- mely emberileg ugyan gyöngeségnek, alulmaradásnak látszik,
de tudom, hogy „Istennek a ’gyöngesége’
erősebb az embereknél'” (1Kor 1,25)
Előretekintés júniusra
Júniusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a Jézus Szíve
litániát.
Az elsőpéntekes betegeket június 1-jén és 9-én látogatjuk.
Június 10-én lesz Krisztus Testének és Vérének főünnepe.
Június 22-én, pénteken a Bazilikában püspök atya pappá szenteli
Mogyorósi Márk diakónust.
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