MAGYAR NYELVŰ KATOLIKUS HÍREK OSLO
az Életünk norvégiai melléklete 2015. július-augusztus

Magyar nyelvű rózsafüzér
Júliusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért legközelebb 3-án imádkozzuk este 19:00- kor
az Eikeli templomban, Bærum-ban, a Veståsen 18-ban.
A következő összejövetelünk augusztus elsőpéntekén, 7-én lesz ugyanitt.

A hónapok ünnepei
Július 31-én Szent Ignác napja lesz.(1491-1556). A jezsuita szerzetesrend alapítója és a szentignáci lekigyakorlatok
atyja. 450 éve az általa kidolgozott lekigyakorlatok adják a legjobban kidolgozott módszert a leki élet fejlődéséhez.
VI.Pál pápa szavaival: Benne "...meg kell látnunk a tanítás mélységét, a belőle forrásozó lelki gazdagságot és
gyakorlati alkalmazhatóságot..." mondta a Szentatya 1965-ben.
Augusztus 15-én, szombaton, a Szűzanya mennybevitelét, a magyarok „Nagyboldogasszonya”napját
ünnepeljük. Ő a mi mennyei Anyánk, akinek Fia minden kérését meghallgatja.Ne felejtsük el ezt, forduljunk
bizalommal hozzá!
Augusztus 20-a országalapító Szent István királyunk emléknapja. Ő helyezte országunkat a Szűzanya oltalma alá.

Magyar pasztoráció
A Szent István napi, magyar nyelvű szentmisénket augusztus 23-án 16 órakor a St. Joseph templomban
(Akersveien 6. Oslo) tartjuk, Cserháti Ferenc püspök atya részvételével. A szentmise után a Mariagaardi
egyesületi teremben (Akersveien 14-16) agapéra szeretettel várunk mindenkit. A püspök atya is velünk lesz.
Szeretnénk megkérni híveinket, hogyha csak egy mód van rá, a püspöki szentmisére mindnyájan időben jelenjünk
meg. Kérjük mindnyájtokat, hogy barátoitok és ismerőseitek között is terjesszétek a hírt a püspök atya
ittlétéről,hogy minél többen résztvehessünk a püspöki szentmisén.
ÖRÖMHÍR
A püspök atya látogatásával kapcsolatban szeretnénk felhívni figyelmeteket a a BÉRMÁLÁS szentségének a
lehetőségére is. 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 számon 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!

A magyar nyelvű pasztoráció támogatása
Az Életünk e hónapban dupla számmal jelenik meg, legközelebb szeptemberben küldünk újságot.
Mindenkinek jó nyaralást kívánunk!
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

