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Könyörgő nap szerzetesi hivatásokért

IV. zsoltárhét

Mal 3,1-4 Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40 v. Lk 2,22-32

Testvérem! Mátyás királyt a magyar nép szívébe zárta, bár
igen keménykezű uralkodó volt. Ez azért történhetett meg, mert –
mint ahogyan a mesékből is tudjuk – többször is álruhában a nép
közé vegyült. Megbíztak benne, mert «sorsukat» vállalta.
A mai szentleckében ezt olvassuk: „A testvéreknek közös a
testük és vérük. Ebből Jézus is részt vállalt” (14). Neki valóban
minden tekintetben hasonlóvá kellett válnia testvéreihez. (Vö.:
17a) Vállalta a kísértést (18), a halált (15) és teljesítette a törvényben
előírt kötelességeket: „Minden elsőszülött fiú az Úr szent tulajdona”
(Ev. 23). Ma ennek teljesítését ünnepeljük, amikor a negyvennapos
Jézus először lép a templomba. Ő szolidáris velünk, csak a bűnt
utasítja el. (A rosszban való egység ugyanis nem szolidaritás, hanem
cinkosság, ami csak növeli a rosszat.) Ezért lehet „irgalmas és
Istenhez hűséges Főpap” (17b). Jézus legyőzte a sátánt és
felszabadított minket, akiket a haláltól való félelem egész életükre
rabszolgává tett. (Vö.: 15) Ő „mivel maga is kísértést szenvedett, tud
segíteni azokon, akik kísértésekkel küzdenek” (18).
Testvérem! Krisztusban Isten valóban egy lett közülünk,
egészen a miénk lett. A vele való kapcsolatban minket is a bizalom
jellemezhet! BÁTRAN JÁRJUK VELE, FŐPAPUNKKAL AZ ÉLET ÚTJÁT,
HISZEN Ő AZT AKARJA, HOGY MI IS EGÉSZEN HOZZÁ TARTOZZUNK!
[M.a.]
10.00: Szentségimádás
11.30: Ünnepélyes gyertyaszentelés a szentmise keretében
17.30: A vesperás ezen a napon kivételesen korábban kezdődik !

Hétfő, február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
2Sám 15,13-14.30;16,5-13a Mk 5,1-20
A szentmisék végén Balázs-áldást osztunk
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: a képviselő testület ülése a plébánián
Kedd, február 4.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

2Sám 18,9-10.14b.24.25a.30-19,3 Mk 5,21-43

Szerda, február 5. Szent Ágota szűz és vértanú
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: az esti szentmise után Biblia óra

2Sám 24,2.9-17 Mk 6,1-6

Csütörtök, február 6. Miki Szent Pál és társai, japán vértanúk
1Kir 2,1-4.10-12 Mk 6,6-13
16.30: a karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, február 7.
Sir 47,2-13 Mk 6,14-29
Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, február 8
1Kir 3,4-13 Mk 6,30-34
15.30: Nyugdíjasaink farsangja a Cserkészotthonban
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise és a vasárnapi szentmisék után Balázs áldás.
Évközi 5. vasárnap, február 9. I. zsoltárhét Iz 58,7-10 1Kor 2,1-5 Mt 5,13-16
Februári imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport:…Hogy az idős emberek bölcsességét és
tapasztalatát elismerjük az Egyházban és a társadalomban.
Mária Magdolna imacsoport:…Hogy egyházközségünk híveinek a zsinatolás
lelkiekben való növekedésre és megerősödésre szolgáljon.
Árpád-házi Szent Margit imacsoport:…Hogy papok, szerzetesek és világiak
nagylelkűen együttműködjenek az evangelizációs küldetésben.
Szent László imacsoport:…Hogy minél többen válasszák a szerzetesi életet a jó
Isten dicsőségére, a lelkek javára.

