MAGYAR NYELVŰ KATOLIKUS HÍREK - OSLO
az Életünk norvégiai melléklete 2015. április
Magyar nyelvű rózsafüzér
Áprilisban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért csak harmadik pénteken, 18-án
imádkozzuk este 19:00- kor az Eikeli templomban Bærum-ban, a Veståsen 18-ban. Májusban elsőpénteken, 1-jén és
15-én találkozunk.
A hónap ünnepei
Április első 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 12-e, az irgalmasság
vasárnapja.
Készüljünk rá azzal a lélekkel, amivel Szent II. János Pál pápa rendelte el ezt az ünnepnapot mindnyájunk
segítségére.
Magyar pasztoráció
A következő magyar nyelvű szentmisénket április 19-én, 14 órakor (Akersveien 6, Oslo) a St. Joseph templomban
tartjuk, ismét Szép Attila atya részvételével. A szentmise után a Mariagaardi egyesületi teremben (Akersveien 14-16)
találkozhatunk.
Attila atya szombaton, április 18-án este érkezik. Itt-tartózkodása alatt lehetőség lesz húsvéti szentgyónásunk
elvégzésére 19-én a szenymise előtt, valamint egyéni beszélgetésre és családlátogatásra 20-án.
Kérném az érdeklődőket, hogy ha tudják, előzetesen jelezzék felém szándékukat, telefon:67532106 mobil 92836815.
67532106, mobil:92836815.

ÖRÖMHÍR
Ismételten szeretetettel tudatjuk olvasóinkkal, hogy a magyarok egész világon élő diaszpórájának katolikus püspöke,
Cserháti Ferenc látogat el hozzánk az idén, hogy a Szt.István napi ünnepi szentmisét velünk együtt
koncerebrálhassa.
Ezzel kapcsolatban szeretnénk felhívni figyelmeteket a a BÉRMÁLÁS szentségének a lehetőségére. Minden hívő,
aki gyónását és első szentáldozását elvégezte, de még nem bérmálkozott, legyen az serdülő vagy érett felnőtt, most
ezt megkaphatja. Mindannyian örülnénk, ha erre lennének jelentkezők. Az értesítést kérnénk a 67532106-os azámon
jelezni.
Egy másik kérés: A püspöki mise kezdetén egy rövid, de nagyon szép énekkel(4 szólamú) szeretnénk kezdeni a
szentmisét. Ehhez 12-14 átlagos énekhanggal rendelkező hívőre lenne szükségünk. Össze tudnánk jönni ennyien,
hogy ezt megtanuljuk? A fentebbi telefonkontaktot hívjátok. Higgyétek el nem lehetetlent kérünk tőletek, sok
magyar tud és szeret énekelni. Próbáljuk meg!
További információkkal a következő hónapokban jövünk.
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. Köszönjük.
Nagy Lucia Mária
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