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Naptár
Évközi 6. vasárnap, február 16.

II. zsoltárhét
Sir 15,15-20 – 1Kor 2,6-10 – Mt 5,17-37

Testvérem! Pár évszázaddal ezel tt a párbajt a társadalom fenntartás
nélkül elfogadta, csak az egyház utasította el. Ma már mindannyian
elítéljük a párbajt. „E világnak és pusztulásra ítélt fejedelmeinek
bölcsességét” (6) követ k újra és újra hasonló helyzeteket hoznak létre,
mi mégis újra és újra balgán hiszünk nekik. (Pl. mesterséges
megtermékenyítés, abortusz, eutanázia, stb.)
Szent Pál és vele egyházunk, ahogyan ezt a mai szentleckében
olvassuk, kétezer év óta „Isten titokzatos, elrejtett bölcsességét” (7a)
hirdeti. Ezt Krisztus korában sem értették meg (Vö.: 8a), és ma sem
fogadják el sokan. Ezért feszítették keresztre Krisztust (Vö.: 8b), és ezért
utasítják ma is el az egyház tanítását. Jézus megígérte, hogy a Lélek
elvezet a teljes igazságra (Vö.: Jn 16,13), a bölcsességre, amely a mi
megdics ülésünket szolgálja. (Vö.: 7b) Szent Pál ugyanezt így fogalmazta
meg: „Nekünk azonban Szentlelke által kinyilatkoztatta ezt Isten” (10a).
Higgyünk legalább mi a Szentléleknek, aki egyházunkban m ködik.
Testvérem! A tapasztalat és a Szentírás együttesen gy zzön meg
arról bennünket,
hogy érdemes Jézusra
és egyházára
hagyatkoznunk. Ne zavarjon meg minket csak azért valami, mert sokan
és nagyon hangosan mondják. Merjünk a világ pusztulásra ítélt bölcsességével szembeszállni! ÉPÍTSÜK ÉLETÜNKET AZ EGYHÁZ TANÍTÁSÁRA,
HISZEN „A LÉLEK MINDENT ISMER, MÉG ISTEN MÉLYSÉGEIT IS" (10b).
[M.a.]
18:00 Vesperás
Hétf , február 17. Szervita Rend hét szent alapítója

Jak 1,1-11
Mk 8,11-13

17:30 Gyóntatás: Mihály atya
19:30 Krisztinavárosi esték a cserkészotthonban: „Egy krisztinavárosi
polgár vallomásai” címmel Dr. Jávor Béla osztja meg velünk
gondolatait a hitr l, életr l, világról

Jak 1,12-18
Mk 8,14-21

Kedd, február 18.
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, február 19.

Jak 1,19-27
Mk 8,22-26

16-18 Karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra
Csütörtök, február 20.
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája
Péntek, február 21.
10:00 Baba-mama klub az oratóriumban
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás

Jak 2,1-9
Mk 8,27-33

Jak 2,14-24.26
Mk 8,34-9.1

Szombat, február 22. SZENT PÉTER APOSTOL SZÉKFOGLALÁSA
11:00 Szabó Izabella keresztel je
18:00 Loretói litánia
Esti szentmise után gy jtés lesz a katolikus iskolák javára
Évközi 7. vasárnap, február 23.

1Pét 5,1-4
Mt 16,13-19

III. zsoltárhét

Lev 19,1-2.17-18 – 1Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48
18:00 Vesperás
Minden szentmise után gy jtés lesz a katolikus iskolák javára
HÍREK
Felhívjuk kedves Testvérek figyelmét a februári adóbevallási határid re! Az 1 %okról rendelkezni ingyenes, nagy segítség, ne mulasszuk el.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41
El renyomtatott nyilatkozatokat találnak Testvérek a padok mögötti asztalon. Ha
elfogyna, hivatalos órában az irodán kaphatnak. Köszönjük!
Zarándoklatot indítunk a 2014. évi pünkösdi búcsúra Csíksomlyóra a Várhegyi és
Társa Kft. közrem ködésével. Indulás jún. 4-én szerdán este, hazaérkezés jún.
10-én kedden este. Részvételi díj 60.000,-Ft/f . Jelentkezési lap irodánkban,
valamint a vhegytsa@t-online.hu levélcímen és a 0620-494-0597 telefonszámon
kérhet . Jelentkezni az irodán lehet hivatalos id ben, 30.000,-Ft el leg befizetésével. Határid : március 2. További tájékoztatás a hirdet táblánkon olvasható.

