
BÍZZUK  ÚJRA  ÉLETÜNKET  KRISZTUSRA
Minden kedves Testvéremnek istenáldotta, reményteli új esztendőt kívánok a
plébánia papsága és az egyházközség vezetősége nevében!

Mihály atya s. k.

Naptár

Szerda, 2014. január 1. SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV
Béke világnapja I. zsoltárhét

Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21

Testvérem! Január elsején, az év első napján a liturgia Máriát mint Isten
Anyát állítja elénk. „Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (4), olvassuk a
szentleckében. A tudományok fejlődése és a gyermekek jogainak nagyobb
hangsúlyozása miatt korunkban egyre nyilvánvalóbb, hogy az anyaság nem lehet
egyenlő azzal, hogy valaki csak testet, biológiai életet ad gyermekének. Elvárható,
hogy szellemi és lelki életéről is gondoskodjék.

Mária istenanyasága is sokkal többet jelent annál, mint hogy Jézusnak életet
adott. Így tanít erről a II. Vatikáni Zsinat: «Isten üdvözítő akaratát egész szívvel, a
bűntelenség teljes lendületével ölelte át, és az Úr szolgálójaként egészen odaadta
magát Fia személyének és művének, hogy a mindenható Isten kegyelméből, Fiának
alárendelve és vele együtt szolgálja a megváltás misztériumát» (LG. 56). Mária
tehát egészen egyesült Fiával, «közreműködött az Üdvözítő munkájában […]
Emiatt anyánk ő a kegyelem rendjében» (LG. 61).

Testvérem! A mai ünnep két dologra tanítson meg bennünket. Köszönjük
meg mennyei Atyánknak, hogy égi édesanyát adott nekünk, akit
példaképünkként követhetünk. A szülők pedig ne elégedjenek meg csak az
életkörülmények biztosításával, hanem gyermekeiket a megváltás
misztériumába is vezessék be! EZZEL TUDATOSULHAT BENNÜNK, HOGY MI
ISTEN GYERMEKEI VAGYUNK, AKIK ÍGY SZÓLÍTHATJUK ISTENT: ABBA! ATYA! (Vö.: 6)

[M.a.]

18.00: vesperás

Csütörtök,  január  2.  Nagy  Szent  Vazul  és  Nazianzi  Szent  Gergely
püspökök és egyháztanítók 1Jn 2,22-28  Jn 1,19-28
16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért

Első péntek, január 3. 1Jn 2,29-3,6  Jn 1,29-34
Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, január 4.  1Jn 3,7-10  Jn 1,35-42
18.00: loretói litánia

2. vasárnap a karácsonyi időben, január 5.
Sir 24,1-4.12-16  Ef 1,3-6.16-18  Jn 1-18

10.00: szentóra
18.00: vesperás
21.00: vízkereszti matutinum

F O N T O S

Hétfőn, január 6-án vízkereszt ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, a szentmisén
való részvétel kötelező! Ezen a napon ünnepi miserend lesz templomunkban.

Jövő csütörtökön, január 9-én 9.30-kor nyugdíjas séta indul templomunktól
a Szépművészeti Múzeumba, a Caravaggiótól Canalettóig – az itáliai barokk
és rokokó festészet remekművei című kiállítás megtekintésére. A belépés a
62.  születésnaptól  kezdve  1600,-Ft,  70  éves  kortól  pedig  ingyenes.  A
tárlatvezetés díjához hozzájárulást kérünk!

A Havas Boldogasszony Hírlevelet testvéreink elektronikus formában is
megkaphatják. Aki élni szeretne ezzel a lehetőséggel, e-mail címe
megadásával jelezze ezt a havas.hirlevel@gmail.com címen.

A stóladíjak január elsejével megváltoznak. A vasárnapi számban részletes
ismertetést adunk.

XII/1. szám
2014. január 1.

Boldogasszony hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H- Szo: 8, 18.30; Vas.: 7,9,11:30,18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél
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