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N A P T Á R
Évközi 8. vasárnap, március 2.
Könyörg nap a világ éhez iért

IV. zsoltárhét
Iz 49,14-15 1Kor 4,1-5 Mt 6,24-34

Testvérem! Mi vezethet oda, hogy valaki egy titkot önként
feltárjon? Természetesen csak a bizalom, aminek alapja a szeretet.
Aki a titokról felemeli a fátylat, kiszolgáltatottá válik, de a barátság
csak így mélyülhet el. Aki viszont megismeri a titkot, azt öröm és hála
töltheti el. Ennyire szeret, ennyire bízik bennem, hogy el merte
mondani.
A mai szentlecke tanúsága szerint az apostol, és utódai a
püspökök és a papok, Krisztus szolgái és Isten titkainak intéz i. (Vö.:
1) Jézus tehát titkokat bízott rájuk. (Ezek els sorban a szentségek.)
Nem véletlen, hogy Jézus már az utolsó vacsorán ezt mondta:
„Barátaimnak mondalak benneteket, mert mindazt, amit hallottam
Atyámtól, tudtul adtam nektek” (Jn 15,15). A papokat ezért öröm és
hála töltheti el, de mindez felel sséggel is jár. Szent Pál ezért még
hozzáteszi: „Az intéz kt l csak azt kívánják, hogy h ségesek
legyenek” (2). A pap tehát Krisztus Urunknak tartozik
elszámolással, hiszen „az Úr mond fölöttem ítéletet” (4).
Testvérem!
Mi
keresztények
mindannyian
Krisztust
igyekezünk követni.
szolgálni jött (Vö.: Mt 20,28), ezért mi is
szolgák szeretnénk lenni. Akkor pedig bizonyos értelemben ránk is
vonatkoznak a korintusi levélben olvasottak. VEGYÜK KOMOLYAN, HOGY
MEGAJÁNDÉKOZOTTAK VAGYUNK. JÉZUS BENNÜNK IS MEGBÍZIK, EL TTÜNK IS
FELTÁRJA TITKAIT. Az öröm és a hála vezéreljen bennünket, melyet a
szentmisében élhetünk meg a legjobban.
[M.a.]
10.00: szentóra
18.00: vesperás

Hétf , március 3.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: Képvisel testület gy lése a plébánián

1Pét 1,3-9 Mk 10,17-27

Kedd, március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú
1Pét 1,10-16 Mk 10,28-31
13.45: Nagyné Balatoni Éva temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
HAMVAZÓSZERDÁVAL kezd dik a NAGYBÖJT id szaka, amelynek célja
a húsvét ünneplésének el készítése. A nagyböjti liturgia hangolja a
húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készül ket a
keresztény beavatás különböz fokozatai által, mind a hív ket, akik
visszaemlékeznek keresztségükre és b nbánatot tartanak. – A nagyböjti
id hamvazószerdától nagycsütörtök estig , a szentmise megkezdéséig
tart. Nagyböjt kezdetét l a húsvéti virrasztásig nem mondunk
ALLELUJÁT.

HAMVAZÓSZERDA, március 5.
ZSO II. kötet IV. hét
Jo 2,12-18 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18
Szigorú böjti nap: 18 és 60 év között a hústilalom mellett ezen a
napon háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni.
Ezen a napon szentmisék keretében hamvazunk.
TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ!

Ennek rendje:
8.00: a Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek a
szentmisén, melynek végén kihelyezzük az Oltáriszentséget
12.00: világosság szentolvasó
15.00: fájdalmas szentolvasó
18.00: Oltáriszentség litánia
18.30: szentmise
20.00: Taizéi imaóra a fiatalok vezetésével
Kérjük testvéreinket, hogy jelentkezzenek adorálásra – félórás
id beosztás szerint – a sekrestyében található íven!
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, március 6.
MTörv 30,15-20 Lk 9,22-25
16.30: Karitász munkacsoport gy lése a plébánián
17.00: engesztel szentmise Szmodis József lelkiüdvéért
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája
Els péntek, március 7.Iz 58,1-9a Mt 9,14-15
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
12.00: Szabó Józsefné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
17.45: keresztút a képvisel testület közrem ködésével
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, március 8.
Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32
11.00-estig: nyugdíjas lelki nap a plébánián (ebédet biztosítunk)
16.00: Pattantyús-Ábrahám Gábor és Dr. Csíp Katalin esküv je
17.30: b nbánati liturgia
Az esti szentmise elején lesz hamvazás
Nagyböjt 1. vasárnapja, március 9.
I. zsoltárhét
Ter 2,7-9;3,1-7a Róm 5,12-19 v. Róm 5,12.17-19 Mt 4,1-11
18.00: vesperás
Ma a szentmisék elején hamvazás lesz
Márciusi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy az els áldozásra készül gyerekek
már most örömmel készüljenek életük legszebb napjára, amikor el ször
tér szívükbe az Úr Jézus.
Mária Magdolna imacsoport:
Hogy valamennyi kultúrában tartsák
tiszteletben a n k jogait és méltóságát.
Árpád-házi Szent Margit imacsoport:
Hogy egyházközségünk hívei
nagyböjtben még buzgóbban gyakorolják a b nbánatot és az
önmegtagadást, és minél többen vegyenek részt a keresztúti
ájtatosságokon és a lelki napokon.
Szent László imacsoport: Hogy számos fiatal fogadja el az Úrnak arra
szóló hívását, hogy életüket az evangélium hirdetésének szenteljék.

KOzeljOvO EsemEnyei
Márc.13. csütörtök
15. szombat
16. vasárnap
19. szerda
23. vasárnap
25. kedd
28-30-ig

Ápr. 5. szombat
6. vasárnap
10. csütörtök
11. péntek
13. vasárnap
14-16-ig

18. péntek
19. szombat
20. Húsvét

de. nyugdíjas séta
este ½ 7-kor ünnepi szentmise
Apák napja
Este a szentmise után férfiak találkozója a
cserkész otthonban.
½
12-es
szentmisén
bérmálkozók
kiválasztása
Gyümölcsoltó BA esti szentmisén lelkiadoptáció kezdete
Feln tt lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten
A 16-25 éves ifjúság lelki hétvégéje Csornán

10 órától estig feln ttek lelki napja a
plébánián
½
12-es
szentmisén
a
Húsvétkor
keresztelked skrutíniuma
de. nyugdíjas séta
du. ½ 5 órakor ökumenikus keresztút a
Tabánban!
½ 12-es szentmisén + Lenhard Vilmos
atyáért imádkozunk (6. évf.)
Hétf , kedd, szerda esti szentmise
keretében triduum, melyet Hegyi Balázs
atya tart!
Nagypéntek, szigorú böjti nap!
A vigília szertartás este ½ 9-kor kezd dik
A reggeli szentmise végén étel-szentelés
A feltámadási körmenet a 9 órai szentmise
után lesz!

