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XII./12.szám

Hétfő, március 17.
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Dán 9,4b-10 Lk 6,36-38

Böjtmás hava

Kedd, március 18.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Iz 1,1.16-20 Mt 23,1-12

2014. március 16.

Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-5110005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

N A P T Á R
Nagyböjt 2. vasárnapja, március 16.
II. zsoltárhét
Ter 12,1-4a 2Tim 1,8b-10 Mt 17,1-9

Testvérem! Ha kisebb, nagyobb nehézségekkel
találkozunk, nagyon könnyen kétségbeesünk. Jó, ha
egyáltalán hagyjuk, hogy megvigasztaljanak. Szent Pál, amikor a
második Timóteus levelet írja, (ennek részletét olvassuk a mai
szentleckében) börtönben ül és várja a halálos ítéletét. Mégis
nyugodt, és ő vigasztal. Miért tudja ezt megtenni?
Az apostol a krisztusi örömhír egyik lényeges tanítására
hívja fel a figyelmet: „Megváltott minket és szent hívással hívott,
nem tetteink miatt, hanem saját elhatározása és kegyelme
alapján” (9). Vagyis az Isten-ember kapcsolatban mindig Isten a
kezdeményező. Ha ez a hívás csak a szívünk mélyén létezne,
még bizonytalanok lehetnénk, kétségek gyötörhetnének. De
szent Pál világosan látja, hogy más a helyzet: „Megnyilvánult
most Megváltónknak, Jézus Krisztusnak megjelenésével” (10a).
A meghívó kézzelfoghatóvá lett. Vele együtt (Vö.: 8b)
másképpen tekinthetünk a nehézségekre.
Testvérem! Amikor nehézségekkel találkozunk, ne felejtsük,
ekkor JÉZUSHOZ LESZÜNK HASONLÓBBAK ÉS ÍGY BIZTONSÁGBAN
ÉREZHETJÜK MAGUNKAT, hiszen „Ő legyőzte a halált, és
felragyogtatta előttünk az életet és a halhatatlanságot” (10b).
Forduljunk ezért Jézushoz és kérjük, hogy segítsen nekünk a
mai reménytelen körülmények között. Bizalmunkkal és mások
vigasztalásával mi is az evangélium bátor hirdetőivé
lehetünk!
[M.a.]
Ma az édesapákat köszöntjük - Szent József közelgő ünnepének jegyében.
18.00: vesperás

Szerda, március 19. SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE
2Sám 7,4-5a.12-14a.16 Róm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a v. Lk 2,41-51a
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
18.00: Szent József litánia
18.30: ünnepi szentmise Szent József tiszteletére
Az esti szentmise után Biblia óra
19.00: férfiak estéje a cserkészotthonban, ahová minden férfi
testvérünket szeretettel várjuk!
Csütörtök, március 20.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Jer 17,5-10 Lk 16,19-31

Péntek, március 21.
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28 Mt 21,33-43.45-46
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
16.00: Mati Ferencné temetése a Tabáni templomban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
17.45: keresztút a karitász munkatársak közreműködésével
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, március 22.
18.00: Loretói litánia

Mik 7,14-15.18-20 Lk 15,1-3.11-32

Nagyböjt 3. vasárnapja, március 23.
III. zsoltárhét
Kiv 17,3-7 Róm 5,1-2.5-8 Jn 4,5-42 v. Jn 4,5-15.19b-16.39a.40-42
11.30: Bérmálkozók kiválasztása
18.00: vesperás
A tartós élelmiszer gyűjtés első napja

H Í R E K
Felnőtteknek lelki hétvégét tartunk márc. 28-30 között Péliföldszentkereszten,
melynek részvételi díja fejenként 14.000,- Ft. A szombati nap lelki vezetője
Varga Miklós Péter plébános atya. Utazás gépkocsival (összeszervezzük). A
jelentkezés határideje márc. 23. vasárnap, amikor 8.000,- Ft-ot kérünk
befizetni, helye a sekrestye vagy az iroda. Indulás pénteken, kb. 16 órakor.
Vasárnap délután jövünk haza.
Ugyanebben az időpontban tartjuk a 15 és 25 év közötti fiatalok lelki hétvégéjét
Csornán. Jelentkezni a cserkészeknél lehet.

Az MKPK körlevele a 2014. évi nagyböjti
tartósélelmiszer-gyűjtésről
Kedves Testvérek!
Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy
gondoskodjék a szegényekről. Szentatyánk, Ferenc pápa is
gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei
nagyböjti üzenetében így fogalmaz:
„Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk
meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg,
vegyük magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk
rajtuk. A nyomor nem egyenlő a szegénységgel. A nyomor olyan
szegénység, amelyben nincs bizalom, szolidaritás, remény.
Háromfajta nyomort különböztethetünk meg: anyagi, erkölcsi és
lelki nyomort. Az anyagi nyomor az, melyet általában
szegénységnek hívnak, és azokat érinti, akik nem emberhez méltó
körülmények között élnek: alapvető jogok nélkül, elsődleges anyagi
szükségletek hiányában, mint az étel, a víz, a higiéniai
körülmények, a munka, a fejlődés és a kulturális növekedés
lehetősége. E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló
szeretetét, a diakóniát, hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa
ezeket a sebeket, amelyek elcsúfítják az emberiség arcát. A
szegényekben és a legutolsókban mi Krisztus arcát látjuk. Ha
szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust szeretjük és
szolgáljuk.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti körleveléből)

Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét,
amikor
az
immár
hagyományossá
vált
nagyböjti
tartósélelmiszer gyűjtést meghirdetjük. Ezzel egy ősegyházi
hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század
keresztényei
a
kenyértörésre
hozták
magukkal
a
szegényeknek szánt adományaikat. Az ő példájukat követve,
kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszerfelajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A
legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul
meg közöttünk.
Tudjuk, hogy a katolikus családok is nehéz helyzetben
vannak, és anyagi gondokkal küzdenek. Ezért nem
perselygyűjtésre buzdítjuk a testvéreket, hanem arra, hogy
szerény lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel járuljanak
hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához.
Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az
azt
követő
hétköznapokon,
március
23-től
30-ig.
Adományaikat a karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A
korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen
családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal,
amelyeket a hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz.
Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább 1 kg adományt
hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a
karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os
telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat! Ferenc
pápa sorai biztassanak bennünket a nagyböjti időben a
megújulásra és mások megsegítésére:
„A
Szentlélek
[…]
tartsa
meg
ezeket
az
elhatározásainkat, és erősítse bennünk az emberi nyomor
iránti figyelmet és felelősséget, hogy könyörületessé váljunk
és gyakoroljuk az irgalmat.” (Ferenc pápa 2014. évi nagyböjti
körleveléből)

Budapest, 2014. nagyböjt
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

