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MÁJUS
2022.05.01. vasárnap

Munkás Szent József (I. oszt.);
Megemlékezés Húsvét utáni II. Vasárnaprol

9:30 / 16:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 17:00 Ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.05.02. hétfő

Szent Atanáz püspök, hitvalló (III. oszt.)
6:00 Szentmise

kedd, szerda, csütörtök 6.00 Szentmise
2022.05.06. péntek

Köznap (IV. oszt.)

Jézus szíve pénteken

18:00 Rózsafüzér
18:30 Szentmise
2022.05.07. szombat

Szent Szaniszló püspök, vértanú (III. oszt.)
Szűz Mária engesztelő szombatja
17:30 Rózsafüzér

18:00 (!!) Szentmise
2022.05.08. vasárnap

Húsvét utáni III. Vasárnap (II. oszt.)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 (!!) Ünnepi szentmise
2022.05.09. hétfő Naziánzi Szent Gergely püspök, hitvalló (III. oszt.)
6:00 Szentmise
2022.05.14. szombat

Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)
17:30 Rózsafüzér

18:00 (!!) Szentmise
2022.05.15. vasárnap

Húsvét utáni IV. Vasárnap (II. oszt.)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 (!!) Ünnepi szentmise
2022.05.16. hétfő Szent Ubald püspök, hitvalló (III. oszt.)
6:00 Szentmise
2022.05.21. szombat

Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)
17:30 Rózsafüzér

18:00 (!!) Szentmise
2022.05.22. vasárnap

Húsvét utáni V. Vasárnap (II. oszt.)

P. Frey

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 (!!) Ünnepi szentmise
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Miskolc 10.00 Debrecen 17.00

2022.05.23. hétfő

Áldozócsütörtök elött: állomási mise (III. oszt.)
6:00 Szentmise

2022.05.26. csütörtök

Áldozócsütörtök - Urunk Menybemenetele (I. oszt.)

18:30 (!!) Szentmise
2022.05.28. szombat

Szent Ágoston püspök, hitvalló (III. oszt.)
17:30 Rózsafüzér

18:00 (!!) Szentmise
2022.05.29. vasárnap

Vasárnap Áldozócsütörtök után (II. oszt.)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 (!!) Ünnepi szentmise
2022.05.30. hétfő

Köznap (IV. oszt.)
6:00 Szentmise
JÚNIUS

2022.06.03. péntek

Köznap (IV. oszt.)

Jézus szíve pénteken

17:45 Rózsafüzér szentségi áldással
18:30 Szentmise
2022.06.04. szombat

Pünkösd vigíliája (I. oszt.);

Szűz Mária engesztelő szombatja

17:30 Rózsafüzér
18:00 Szentmise
2022.06.05. vasárnap

PÜNKÖSDVASÁRNAP (I. oszt.)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 Ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.06.06. hétfő

Pünkösdhétfő (I. oszt.)
----- -----

2022.06.11. szombat

csak: Debrecen 10.00 Miskolc 16.00 szentmise

Kántorböjt szombatja (I. oszt.)
17:30 Rózsafüzér
18:00 Szentmise

2022.06.12. vasárnap

Szentháromság Vasárnapja (I. oszt.)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 Ünnepi szentmise
2022.06.13. hétfő

Páduai Szent Antal hitvalló (III. oszt.)

Fatimai nap

6:00 Szentmise
2022.06.16. csütörtök

10:30 Úrnapi körmenet Jaidhofban (I. oszt.)
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2022.06.18. szombat

Szíriai Szent Efrém diakónus, hitvalló (III. oszt.)
17:30 Rózsafüzér
18:00 Szentmise

2022.06.19. vasárnap

Úrnapja nyolcadába eső vasárnap (II. oszt.);
(Pünkösd utáni 2. vasárnap)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 Ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.06.20. hétfő

Köznap (IV. oszt.)
6:00 Szentmise

2022.06.25. szombat

11:00 BERMÁLÁS BÉSCBEN
a Bécsi minoriták templomában (Minoritenkirche), Minoritenplatz 2A

2022.06.26. vasárnap

Jézus Szentséges Szívének ünnepe (I. oszt.);
(Pünkösd utáni 3. vasárnap)

9:30 / 17:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
10:00 és 18:00 Ünnepi szentmise szentségi áldással
2022.06.27. hétfő

Köznap (IV. oszt.)
6:00 Szentmise
JÚLIUS

2022.07.02. szombat

Nincs szentmise

Papszentelés Zaitzkofenben

2022.07.03. vasárnap

Pünkösd utáni 4. vasárnap (II. oszt.)
9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

csak (!) 10:00 Ünnepi szentmise
2022.07.03. - 09.

Lelkigyakorlat férfiak és nők számára Jaidhofban

2022.07.09. szombat

Szűz Mária szombatja (IV. oszt.)
17:30 Rózsafüzér
18:00 Szentmise

2022.07.10. vasárnap

Pünkösd utáni 5. vasárnap (II. oszt.)

P. Frey

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség
csak (!) 10:00 Ünnepi szentmise

Debrecen 10.00 Miskolc 16.00 (P. Frey)

2022.07.11. hétfő Köznap (IV. oszt.);
Megemlékezéssel Szent I. Piusz pápa és vértanúról
6:00 Szentmise
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Kápolna címek:
o

Jézus Szentséges Szíve Kápolna,
Kórház utca 1. (Vasgyári kórház kápolnája), 3533, Miskolc

o

Gyermekklinika kápolnája, Pallagi út 9.-10., 4032 Debrecen

Bejelentések:
1.) Felhívjuk szíves figyelmüket:
Májusban és júniusban szombaton és vasárnap 18.00 órakor lesznek az esti szentmisék;

2.) Bérmálás Bécsben:
Bernard Fellay püspök úr által
június 25-én, szombaton,11:00
kezdettel a Bécsi Minoriták
templomában (Minoritenplatz
2A, 1010 Bécs);

3.) A nyári hónapokban,
júliusban és augusztusban : vasárnapi szentmisék csak 10:00 órakor vannak (esti
misék nincsenek); szombaton alkalmanként (kiírás szerint) 18:00 órakor vannak
szentmisék;
4.) Szent Ignác-i lelkigyakorlatok
magyarul beszélő hívek számára
Jaidhofban:
Július 3., vasárnap 20:00 órától
július 9., szombat 9:00 óráig.
Hozzájárulás a költségekhez: 30 000.- FT.
Kérjük, hogy legkésőbb május végéig jelezzék érdeklődésüket!
5

Szentmise P. Wilhelm atya által 2022. április 1-jén a tihanyi Kálvária-hegyen

Prédikáció Boldog Károly császár és király
halálának 100. évfordulóján
P. Wilhelm szentbeszéde 2022. április 1-jén a tihanyi Kálvária-hegyen a Balaton
partján tartott kültéri szentmisén. Az ottani bencés kolostor volt a császár utolsó
tartózkodási helye, mielőtt az angolok száműzték Madeira szigetére.
Tiszteletreméltó testvérek, kedves hívek!
Pontosan 100 évvel ezelőtt, 1922. április 1-jén,
szombaton, Mária Szeplőtelen Szívének szentelt napon
– elsőszombaton és a feketevasárnap előtti napon – halt
meg „Első Károly, Isten kegyelméből Ausztria
császára, Magyarország e néven negyedik apostoli
királya, stb.”. Sok ország és nép uralkodója, nyolc
gyermek édesapja harmincnégy éves korában halt meg.
1911-ben
Szent
X.
Piusz
pápa
Károly
menyasszonyához, Bourbon–Pármai Zitához a
következő prófétai szavakat intézte:
„A jövendő császár egy napon, halála után, a
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legnagyobb dicsőséget fogja hozni népeinek! Ő lesz a jutalma annak a hűségnek,
amelyet Ausztria az Egyház iránt tanúsított. Nagy áldások fognak országára
szállni általa.”
Károly császárnak és királynak a legnehezebb
körülmények között kellett megbirkóznia életével, hogy feladatainak és
kötelességeinek eleget tegyen.
Még halálos ágyán mondta azokat a csodálatosan hűséges szavakat, amelyeket a
Szentséges Szívnek szentelt mai elsőpénteken szemlélhetünk: "Jézus Szentséges
Szívébe vetett bizalom nélkül mindezt nem bírnám elviselni.”
Elárulva, megrágalmazva, elszegényedve, elhagyatva, hazájától messze
száműzve, nehéz keresztjét mindvégig türelemmel viselve, szeretettel,
gondoskodással és irgalommal telve szeretett népei iránt, de a liberalizmus és a
sovinizmus istentelensége által elveszejtve, teljes szívéből megbocsátva, Jézus
nevét segítségül hívva, 1922. április 1-jén kilehelte lelkét.
Nem a földi siker számít, hanem az a magatartás, amelyet az ember egész
életében szem előtt tart.
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Az utolsó császár halálának hatodik évfordulóján, 1928. április 1-jén,
virágvasárnap, az utolsó udvari káplán, Dr. Ernst Seydl segédpüspök, aki később
lelkészként kísérte a császári családot a száműzetésbe, nagyszerű prédikációt
tartott a keresztnek Károly császár életében elfoglalt helyéről.
„A kereszt a keresztény hit szimbóluma. Az Istenben nyugvó császár teljesen át
volt itatva ezzel a hittel, és ebből a hitből gazdag vallásos élet sarjadt ki benne,
amelyben egyáltalán nem volt semmi mesterkélt, semmi erőltetett, inkább olyan
friss, olyan őszinte, olyan szívből jövő vala, hogy üdítő benyomást tett
mindazokra, akiknek alkalmuk volt megfigyelni. A keresztből fakadt a nemes
császár eme a jámborsága, a keresztről jött az a fény, amely ráébresztette, hogy
milyen drága a lélek, milyen nagy bajokat okoz a bűn, és milyen nagy lehet Isten
szeretete irántunk, szegények iránt, hiszen Isten Fia érettünk ontotta vérét a
keresztnek oltárán. A kereszt tehát Isten irántunk való határtalan szeretetére is
emlékeztet, és a kereszt látványa képes arra, hogy viszonzó szeretetre lobbantson
bennünket. Károly császár számára a kereszt gondolata ezt a hatást váltotta ki:
nagyon szerette Istent, tettrekész istenszeretet lángolt benne, mely abban
mutatkozott meg, hogy a halhatatlan uralkodó mindig igyekezett azt tenni, ami
jó, sőt, ami a legjobb, a felismert isteni akarat szerint. Isten iránti szeretete volt
egyúttal emberszeretetének legmélyebb forrása, jóságának, a szinte a lehetséges
határait meghaladó jóindulatának, boldogságának az örömokozásban, megnyerő
szívélyességének, megbocsátásra hajló együttérzésének.”
Tiszteletreméltó testvérek, kedves hívek!
Ahogyan a püspököket felszentelik, úgy a császárnak vagy királynak elhívott
vagy megválasztott személyt is felkenték és felszentelték feladatára, ahogy a
római Pontifikáléban áll:
„…hogy gondoskodjék a jogról, az igazságosságról és a békéről, Isten
egyházának és a gondjaira bízott népnek javára.”
Tovább így folytatódik:
„Álljatok itt, és tartsátok meg szilárdan az Istentől rátok bízott helyet!”
Így szólt Magyarország hercegprímása Károly apostoli királlyá koronázásakor
1916. december 30-án
És így lett ez a szilárd helytállás a kereszt és az igazság melletti hősies kiállás, a
saját keresztút hősies járása, Krisztus-követés a legigazabb értelmében.
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Ebben a fényben érthető a királypárti későbbi Mindszenty József bíboros
hercegprímás helytállása is, aki látszólag Károly királyhoz hasonlóan elveszett
helyzetben volt, de hűséges az isteni megbízatáshoz.
Károly császárt és királyt valódi jámborság hatotta át:
- Naponta részesült a szentáldozásban.
- A Mária-tisztelet szívügye volt, naponta imádkozta a rózsafüzért.
- Svájci száműzetésében a császár Szent Józsefnek szentelte magát és családját.
1918-ban a régi rend összeomlott:
- Jézus Krisztus azonban éppen a kereszten, a szent szenvedésben mutatja meg
nekünk örökkévaló királyságát, amelyet ezekben a napokban különösen
szeretnénk szemünk előtt tartani.
- Károly császár és király éppen ebben az értelemben vált példamutató, valóban
keresztény uralkodóvá, Krisztus, az örök király valódi utánzásában.
Emlékezzünk idén különös módon szeretett utolsó császárunkra és királyunkra.
Isten őrizze, Isten óvja császárunkat, királyunkat és hazánkat!
Menjünk, ahogyan a kereszténység kezdetén, úgy ma is, bizalmunk menedékét
keresve, a Boldogságos Szűz Máriához és az ő Szeplőtelen Szívéhez!
Sancta Maria, Magna Mater Austria, Magna Domina Hungarorum, Mater
Gentium Slavorum, ora pro nobis!
Dicsértessék Jézus Krisztus! - Mindörökkön örökké! Ámen.

Fatima és Oroszország
Kedves Hívek!
Az ukrajnai háború csak katonai esemény? Nem, ez elsősorban egy vallási
konfliktus, a hitetlen kortársaink elől elrejtve persze.
Miként van ez? Ahhoz, hogy ezt megértsük, messzire kell visszatekintenünk.
1054-ben Konstantinápoly végleg elszakadt Rómától, és a mai napig a szakadás
(skizma) útját járja. Az 1438-44-es Ferrarai-Firenzei Zsinat megpróbálta
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meggyógyítani a rosszat, és látszólag sikerrel is járt, de csak egy rövid időre.
Ezután Oroszország szakadásba esett: a moszkvai nagyherceg a szerzetesek
támogatásával börtönbe vetette a pátriárkát, aki egységet hirdet Rómával. Ez az
istentelenség lett a szellemi alapja később a marxizmus / bolsevizmus
hatalomátvételének ebben a szerencsétlen országban. De ezen hatalomátvétel
egyben Isten büntetése is.
1696-ban aláírták a breszt-litovszki egyezményt: Ukrajna nyugati része, öt
egyházmegye a fővárossal, Lemberggel (Lviv), egyesült Rómával és a
Görögkatolikus Egyházzá vált, ami a kommunizmus idején Sztálin különös
gyűlöletét vonta magára. Templomait kisajátították és átadták az ortodoxiának,
valamennyi püspökét börtönbe vetették; Slipyj bíboros volt az egyetlen, aki
túlélte a kínzást.
Amikor 1989/90-ben leomlott a vasfüggöny és felbomlott a Szovjetunió, a
Görögkatolikus Egyház a föld alól új életre kelt. Oroszország maga is átélt
egyfajta vallási újjászületést, de a szakadás a mai napig megmaradt.
1917. július 13-án Fatimában a Szűzanya Oroszországnak az ő Szeplőtelen
Szívének való felajánlásra szólíta fel. Kétségtelen, hogy ez nem csak a
marxizmusról szól, hanem mindenekelőtt e skizma meggyógyításáról. Elvégre
Krisztus Péterre építette Egyházát. Sajnos a pápák nem tettek eleget ezen
kérésnek.
XXIII. János 1960-ban a harmadik fatimai titkot sem volt hajlandó napvilágra
hozni, mert az nyilvánvalóan ellentmondott az ő szemléletmódjának. II. János Pál
több kísérletet tett, de Mária feltételeit soha nem teljesíté teljes egészében:
Oroszország ünnepélyes felajánlása, egybekötve az Istenanya Szeplőtelen
Szívéhez intézett engesztelő imával, melyet a pápa az egyetemes Egyház összes
püspökével együtt végez.
1987. augusztus 22-én Lefebvre
érsek Fatimában a pápa
nevében elvégezte ezt a
felajánlást,
anélkül,
hogy
magának
olyan
hatalmat
tulajdonított volna, amely nem
az övé volt. Az általa később
felszentelt
négy
püspök
ugyanezt tette.
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Most az ukrán katolikus püspökök
a pápához intézett, Hamvazószerdán közzétett üzenetükben arra
kérik őt, hogy végezze el ezt a felajánlást. Bármennyire is hasznosak
lehetnek most az Ukrajna és
Oroszország közötti tárgyalások, a
háború befejezésének kulcsa a
felajánlás lenne. Ezért elküldjük
Önöknek az 1987. augusztus 22-i
felajánlási szöveget. Ez az egyszerű felajánló ima a Szűzanyához biztosan
örömmel tölti el szívüket, ha híveikkel közösen végzik el.
Testvéri üdvözlettel Krisztusban és Máriában,
P. Franz Schmidberger

OROSZORSZÁG FELAJÁNLÁSA
MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVÉNEK
2022. március 25.
A Szent X. Piusz Papi Testvérület imaváltozata

Ó, Legszentebb Rózsafüzér Királynője, kegyelmi trónod lábai előtt térdre
borulunk, és emlékezünk fatimai jelenésedre, különösen a Te kéréseidre.
A világ utálatos bűnei, Jézus Krisztus Egyházának üldözései, és még inkább a
nemzetek és a keresztény lelkek hitehagyása, a Te kegyelmi anyaságod
eltaszítása az emberek többsége által, akkor is és most is, elszomorítja és
megsebzi fájdalmas és Szeplőtelen Szívedet, mely szenvedésében oly szorosan
egyesül Isteni Fiad Szent Szívének fájdalmaival.
Hogy a sok bűn jóvátételre kerüljön, kérted a Szeplőtelen Szíved iránti tisztelet
bevezetését az engesztelés lelkületében. Hogy feltartóztasd Isten ítéletét, melyet
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előre megjövendöltél, a Magasságos küldöttjévé
tetted magad, és Jézus Krisztus helytartójától - a
világ összes püspökével egységben – kérted
Oroszország felszentelését a Te Szeplőtelen
Szívednek.
A mai Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepét
választotta a Szentatya, hogy a világ összes
püspökével és papjával közösen, ünnepélyesen a
Te Szeplőtelen Szívednek szentelje "személyét,
az Egyházat és az egész emberiséget, különösen
Oroszországot és Ukrajnát". Mi is szeretnénk egyesíteni hangunkat ezzel az
imával, amely ma a Te hatalmas anyai közbenjárásodat kéri.
Ezért kérünk Téged, ó, Isten Anyja Mária, fogadd el kegyesen az ünnepélyes
jóvátételnek ezen aktusát, amelyet a Te Szeplőtelen Szívednek ajánlunk fel,
különösen mindazokért a sértésekért, amelyekkel Jézus Szentséges Szívével
együtt a bűnösök és istentelenek gyötrik.
Tehát odaajándékozzuk, átadjuk és felajánljuk Oroszországot különleges módon
a Te Szeplőtelen Szívednek! Kérünk Téged anyai irgalmasságodban: fogadd ezt
a nemzetet hatalmas oltalmadba, tedd birodalmaddá, melyben királynőként
uralkodsz, tedd a kiválasztottság és áldás földjévé!
Könyörögve kérünk Téged, hogy úgy hajtsd uralmad alá ezt a nemzetet, hogy a
mi Urunk Jézus Krisztus számára egy új királysággá váljon, az Ő szelíd
jogarának új örökségévé. Térjen vissza az ősi skizmából meggyógyulva az Örök
Pásztor egyetlen juhnyájának egységébe! Add, hogy íly módon - isteni Fiad
helytartójának alárendelve - a mi Urunk Jézus Krisztus társadalmi királyságának
ragyogó világítótornyává váljon a Föld minden nemzete felett!
Továbbá kérünk Téged, ó Irgalmasság Anyja, hogy közbenjáró mindenhatóságod
e ragyogó csodáján keresztül fedd fel a világ előtt a Te mindenre kiterjedő
kegyelmi közvetítésed valódiságát. Végezetül, ó Béke Királynője, add meg az
embereknek azt a békét, amelyet a világ nem adhat meg, a fegyverek békéjét és a
lelkek békéjét, Krisztus békéjét Krisztus országában. Add nekünk ezt a Krisztuskirályságot Szeplőtelen Szíved uralma által, ó Mária. Amen.
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