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az Életünk norvégiai melléklete
2015. Május
Magyar nyelvű rózsafüzér
Májusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért első pénteken, 1-jén és
15-én pénteken imádkozzuk este 18:00-kor az Eikeli templomban Bærum-ban, a Veståsen 18-ban.
P.Wæring kezdi szentmisével és korábbi szokás szerint ¾ 7 kor folytatjuk Rózsafüzérrel az imát.
Júniusban első pénteken, 5-én és 19-én találkozunk. Júliusban és augusztusban csak havonta
egyszer, az első pénteken imádkozzuk a rózsafüzért ugyanitt.
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 14-e Urunk mennnybemenetelének
ünnepe.
Május 24. 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
SzentlélekÚristen
szálljon
a
mi
szívünkbe is.

Us ztus

Szentháromság vasárnapja, május 31-e: a háromszemélyű,egy Isten misztériumának nagy
ünnepe.
Magyar pasztoráció
Köszönjük Szép Attila atyának a szép,orgonás húsvéti szentmisét április 19-én. Végül is 70-en gyültünk
össze, köztünk 12 gyermekkel.
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 augusztus 23-án 16 órakor a Szent
József templomban. (Hosszú hetek munkájára volt ehhez szükség).Mise után agapé a

Mariagårdban. Kérjük, terjesszétek a ritka lehetőséget barátoitok és ismerőseitek között.
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! Begyakorlására kb. 2 hónapra van szükség. 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 is 340 korona), illetve a magyar pasztorációt
támogató anyagi hozzájárulásokat.
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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! Amen.
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!

