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Magyar nyelvű rózsafüzér
Márciusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért első pénteken,1-jén és
15-én imádkozzuk este 18:45-kor az Árpád-házi Szt. Erzsébet nővéreinek kápolnájában (cím: St.
Elisabethhjemmet, Munkerudveien 52., Nordstand, Oslo). Áprilisban elsőpénteken, 5-én és 19-én
találkozunk.
A hónap ünnepei
Március utolsó hetében ünnepeljük a kereszténység legnagyobb ünnepi hetét: Krisztus Urunk
szenvedésének, halálának és FELTÁMADÁSÁNAK eseményét. Ez a mi saját életünk is – így
kaptuk meg földi életünk és halálunk utáni életünk biztosítékát. Kövessük Jézust a szenvedések
útján, hogy Vele lehessünk a feltámadás el nem múló dicsőségében és örömében az
örökkévalóságban. A Húsvét utáni első vasárnap, április 7-e, az irgalmasság vasárnapja.
Készüljünk rá azzal a lélekkel, amivel Boldog II. János Pál rendelte el ezt az ünnepnapot
mindnyájunk segítségére.
Magyar pasztoráció
A következő magyar nyelvű szentmisénket április 14-én, vasárnap 17 órakor, a
megszokott helyen (Akersveien 6, Oslo) , a St. Joseph templomban tartjuk Szép Attila atya
részvételével. A Szentmisét követően a templommal szembeni Menighetsalban mindenkit
szeretettel várunk kávéra és baráti beszélgetésre.
Attila atya pénteken, 12-én este érkezik. Itt-tartózkodása alatt lehetőség lesz húsvéti
szentgyónásunk elvégzésére, egyéni beszélgetésre és családlátogatásra 13-án és a szentmise előtt is.
Kérném az érdeklődőket, hogy ha tudják, előzetesen jelezzék felém szándékukat, telefon:
67532106, mobil:92836815.
A magyar nyelvű pasztoráció támogatása
2012-ben is sikerült a tagok befizetéseiből fedeznünk az újság-kiadásokat és a 3 papi látogatás
utazási költségeit. Attila atya itt-tartózkodási költségeit, nagybátyja, Gombos Péter fedezi! Hálás
köszönet érte. Újság-kiadás: 11.494 kr; Papi látogatás: 6.250 kr. Többen nagylelkűen, bővebben is
hozzájárultak a költségekhez mint az átlag, ezért maradt a kasszában kereken 1.500 kr. Viszont a
megrendelt ujság árát csak 28-an fizették ki, 16-an nem. Nagyon kérem olvasóinkat, járuljunk
hozzá mindnyájan a kiadásokhoz. (A bélyeg-árak ismét emelkedtek).
Számlaszámunk: "Ungarsk sjelesorg v/Lucia Maria Nagy 1201.78.43646".Ide várjuk az Életünk
előfizetési díját (2013-ra is 300 korona), illetve a magyar pasztorációt támogató anyagi
hozzájárulásokat. Köszönjük.
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