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Magyar nyelvű rózsafüzér
Januárban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért elsőpénteken, 2-án
mondjuk este 19.30-kor az oslói Szent József templomban (Akersveien 4-6). A St. Elisabethhjemmet
kápolnájában (Munkerudveien 52., Nordstrand, Oslo) hosszabb ideig nem megoldható a rózsafüzér
elmondása a tűzvész okozta súlyos károk miatt. Egyelőre csak a január 2-ai időpontunk tisztázott, a
későbbiekre hely és időpont keresése folyamatban van. Akik szeretnének részt venni a Rózsafüzér közös
imájában a jövőben is, ezt jelezzék a magyar.katolikus.oslo@gmail.com címre, és sms-ben vagy telefonon
kapnak értesítést az alkalmakról. Ezen felül, akinek esetleg ötlete van helyszínt illetően, erről a visszajelzést
szívesen vesszük.

Az egyházi év aktuális ünnepei
A hónap magyar szentjei Árpádházi Szent Margit (január 18.) és Boldog Batthyány-Strattmann László (január
22.).
Árpádházi Szent Margit (1242-1270) mennyei születését január 18-án ünnepeljük. A XIII.század magyar
szentje, akit szülei a tatárjárás idején - még születése előtt - Magyarország megmentéséért ajánlottak fel
Felnőttkorát a Margit-szigeti kolostorban töltötte. Röviddel halála után boldoggá avatták, de szentté csak
1943-ban avatta XII. Pius pápa.
Batthyány-Strattmann László a (1870-1931) modern kor híres szemorvosa, aki körmendi kastélyában
berendezett kórházában ezreknek adta vissza szeme világát. A szegényeket ingyen gyógyította és egyetlen
rászorulót sem küldött el üres kézzel. Akik ismerték már életében szentként tisztelték.

Magyar pasztoráció
Köszönjük Szép Attila atyának a szép szentmisét, amit december 28-án délután 2 órakor mondott
nekünk. Ès köszönjük a nagyon szép számban megjelent magyar közösségnek is a részvételt. Sajnáljuk, hogy a
szentmise utáni összejövetel nem sikerült hely hiányában. Ezáltal a püspöki látogatással kapcsolatban sem
sikerült előbbre lépnünk. Reméljük, hogy hamarosan ezt is pótolhatjuk.
A következő papi látogatásra április közepére számíthatunk, részletesebb tájékoztatást a
következő havi mellékletekben közlünk.

A magyar nyelvű pasztoráció támogatása
Számlaszámunk: "Ungarsk sjelesorg v/Lucia Maria Nagy 1201.78.43646".
Ide várjuk az Életünk előfizetési díját (2015-re 340 korona), illetve a magyar pasztorációt
támogató anyagi hozzájárulásokat.
Kérjük, hogy akik még nem járultak hozzá ez évi kiadásainkhoz, szíveskedjenek ezt megtenni, hogy továbbra
is gondoskodhassunk a norvégiai magyar ajkú hívek lelkipásztori ellátásáról. A 2014-es elszámolást a februári
vagy márciusi mellékletben csatoljuk.
Minden kedves olvasónknak adjon a Jóisten erőt, egészséget, békességet
és reményteli új esztendőt a 2015-ös évre!
Nagy Lucia Mária

