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Magyar nyelvű rózsafüzér
Májusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért elsőpénteken, május
4-én és május 18-án, pénteken imádkozzuk este 18:45-kor az Árpádházi Szt. Erzsébet
nővéreinek kápolnájában (cím: St. Elisabethhjemmet, Munkerudveien 52., Nordstand, Oslo).
Júniusban elsőpénteken, 1-én és pénteken, 15-én találkozunk.

Magyar pasztoráció
Magyar nyelvű Szentmisénket május 6-án, vasárnap,
du. 17 órakor tartjuk a szokott helyen, Oslóban, a Szt.
József templomban.
Utána a Meninghetssalban (Akersveien 4-6.) lesz
lehetőségünk találkozni és beszélgetni.
Attila atya pénteken, 4-én este érkezik. Itt-tartózkodása
alatt lehetőség lesz húsvéti szentgyónásunk elvégzésére,
egyéni beszélgetésre és családlátogatásra is. Még hétfőn,
7-én is igénybe vehetjük segítségét.
Kérném az érdeklődőket, hogy ha tudják, előzetesen
jelezzék felém szándékukat, telefon: 67532106, mobil:
92836815.

A hónap ünnepei
Május a Szűzanya hónapja. Köszöntsük gyakran őt, és forduljunk hozzá bizalommal
segítségért! Ha időnk engedi, mondjuk el a Rózsafüzért, vagy legalább egy tizedét, hogy égi
Anyánk segítsen nekünk földi vándorlásunk idején.
Május első vasárnapja Magyarországon anyák napja.
Május 17-én Urunk mennybemenetelének ünnepe lesz.Az idén az ünnep egybeesik
Norvégia nemzeti ünnepével.
Május -27-e Pünkösd vasárnapja, a Szentlélek eljövetelének ünnepe. Pünkösdi köszöntőnek
ezért mellékeljük III. Ince pápa imáját a 12. századból, melyet Sík Sándor a verseiről jól
ismert piarista tanár, pap és költő, 1930-ban fordított magyarra.Imádkozzuk el ezt a szép
imát, mint pünkösdi novénát –a Pünkösd előtti 9 napon, hogy a Szentlélek Úristen szálljon a
mi szívünkbe is.
Nagy Lucia Mária

VENI SANCTE SPIRITUS
Jöjj, Szentlélek Istenünk,
Add a mennyből érzenünk
Fényességed sugarát.
Jöjj, szegények atyja te,
Bőkezűség Istene,
Lelkünk fényed hassa át!
Édességes vígaszunk,
Drága vendég, szomjazunk,
Édes lélekújulás.
Fáradottnak könnyülés,
Tikkadónak enyhülés,
Sírónak vígasztalás.
Boldogító tiszta Fény,
Szállj meg szívünk rejtekén,
Híveidnek Napja légy!
Ihleted ha fényt nem ad,
Emberszívben ellohad
Minden erő, minden szép.
Mosd meg, ami szennyezett,
Szárazságra hints vizet,
Orvosold a sebhelyet.
Símítsd el a darabost,
Melengesd föl a fagyost,
Vidd haza, ki eltévedt.
Hadd nyerjék el híveid,
Kik hitük beléd vetik,
Hétszeres kegyelmedet.
Jámbornak jutalmazást,
Engedj boldog kimúlást,
Mindörökké mennyeket!

Mindenható Isten, mennyei Atyánk,
Aki híveid szívét a Szentlélek megvilágosításával tanítod,
add kérünk, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével
helyesen gondolkodjunk és vígasztalásának mindig örvendjünk.
A mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen!
Áraszd reánk Szentlelkedet és újjászületünk,
és megújítod a Föld színét!
Jöjj Szentlélek Úristen, töltsd be híveid szívét
és gyújtsd fel bennük szereteted fényét!

