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az Életünk norvégiai melléklete 2016. március

Magyar nyelvű rózsafüzér
Márciusban a Szentségimádással egybekötött magyar nyelvű Rózsafüzért legközelebb 4-én és 18-án imádkozzuk
este 19:00-kor az Eikeli templomban Bærum-ban, a Veståsen 18-ban.
Áprilisban elsőpénteken, 1-jén és 15-én találkozunk.

Az egyházi év aktuális ünnepei
Március a Nagyböjt ideje. Az Egyház fokozottabban kéri, hogy ebben az időszakban végezzük el az évi
szentgyónást, hogy megtisztult szívvel és lélekkel örvendezhessünk feltámadásunk és örök életünk boldogságának
Húsvétkor.
Március negyedik 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 3-a, 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 10-én, 14 órakor (Akersveien 6, Oslo) a St. Joseph templomban
tartjuk. Ez alkalommal Szép Attila atya nem tud kijönni hozzánk, de a pécsi püspök atya asszisztensét, Máger
Róbert atyát küldi ki nekünk, hogy legyen Szentmisénk. Hálás köszönet a segítségért. A szentmise után a
Mariagaardi egyesületi teremben (Akersveien 14-16) találkozhatunk.

A magyar nyelvű pasztoráció támogatása
2015-ben nagy részét sikerült fedeznünk a kiadásoknak egyes tagok túladakozásának köszönhetően. Kiadásaink
jelentették az újság-kiadásokat és a 3 papi látogatás utazási költségeit. Attila atya itt-tartózkodási költségeit,
nagybátyja, Gombos Péter fedezi! Hálás köszönet mondunk neki érte. Újság-kiadás: 12.607 kr; Papi látogatás: 5.990
kr. Többen nagylelkűen hozzájárultak a költségekhez, mint az átlag, ezt nagyon köszönjük! Azonban ennek ellenére
is negatív eredménnyel, -2.277 kr-val zártuk az újság kiadásait a 2015-ös esztendőben is, mivel
a megrendelt újság árát csak 23-en fizették ki, 19-en pedig nem.
Ismételten nagyon kérem olvasóinkat, járuljunk hozzá mindnyájan a kiadásokhoz.Számlaszámunk: "Ungarsk
sjelesorg v/Lucia Maria Nagy 1201.78.43646". Ide várjuk az Életünk előfizetési díját (2016-ra is 340 korona),
illetve a magyar pasztorációt támogató anyagi hozzájárulásokat. Ezúttal megköszönöm az idei befizetést
mindazoknak, akik ezt máris rendezték.
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