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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

Testvérem! Egy ünnepet akkor tudunk igazából átélni, ha
ráhangolódunk. Ez pedig azt jelenti: igyekszünk megérteni a tartalmát, és
hozzá igazítani mindennapi életünket. Most, nagyböjtben, a feltámadás
ünnepére készülünk. A mai szentlecke gondolatai segítsenek ebben!

Húsvét újjászületésünk, keresztségünk ünnepe. A keresztségben
kaptuk meg a belénk öntött erényeket, melyekről szent Pál soraiban olvasunk.
Krisztus által „jutottunk hozzá a hitben a kegyelemhez” (2a). „Reményünkben
nem csalatkozunk, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe
az Isten szeretete” (5). Mindez valóban húsvét ünnepéhez kapcsolódik, mert
„Isten azzal bizonyítja irántunk való szeretetét, hogy amikor még bűnösök
voltunk Krisztus meghalt értünk” (8).

Testvérem! Mindennapjainkat valóban a hit, a remény és a szeretet
irányítja? Életünk alapja akkor a hit, ha Jézussal élünk, hiszen általa
igazultunk meg. (Vö.: 1) A remény, hogy Istenhez juthatunk, legyen életünk
súlypontja! A remény akkor a legfontosabb, ha vele dicsekszünk, mert így
lehetünk az isteni dicsőség részesei. (Vö.: 2b) A szeretet pedig legyen
cselekedeteink rugója (főparancs), hiszen Krisztust is ez indította, amikor „az
erre alkalmas időben meghalt a bűnösökért” (6). A HIT, A REMÉNY ÉS A
SZERETET MEGVALÓSÍTÁSÁRA TÖREKEDJÜNK TEHÁT A NAGYBÖJT FOLYAMÁN, HOGY
A HÚSVÉT IGAZI ÜNNEP LEHESSEN SZÁMUNKRA! [M.a.]

11.30: Bérmálkozók kiválasztása
18.00: vesperás

Ma van a tartósélelmiszer-gyűjtés első napja. Kérjük Testvéreinket, hogy az
adományokat a bal oldali  oldalhajóban, az erre a célra kialakított helyen tegyék
le.  A  hét  további  napjain  is  be  lehet  hozni  adományaikat,  a  jövő vasárnappal
bezárólag.

Ma van a péliföldszentkereszti és csornai lelkigyakorlatokra jelentkezés utolsó
napja.

Hétfő, március 24. 2Kir 5,1-15a  Lk 4,24-30
13.00: László Árpád temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.00: engesztelő szentmise László Árpád lelki üdvéért
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Kedd, március 25. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY (Urunk születésének hírül
adása) Iz 7,10-14;8,10  Zsid 10,4-10  Lk 1,26-38
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: loretói litánia
18.30: az esti ünnepi szentmise keretében a lelki adoptáció kezdete

Szerda, március 26. Mtörv 4,1.5-9  Mt 5,17-19
16.00-18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya

Csütörtök, március 27. Jer 7,23-28  Lk 11,14-23
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Péntek, március 28. Oz 14,2-10  Mk 12,28b-34
11.15: Kürtös Sarolta Matild temetése a Farkasrét-alsó temetőben
10.00: Baba-mama klub az oratóriumban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
17.45: keresztút a Szociális Missziótársulat nővéreinek közreműködésével
Az esti szentmise után vesperás
Péliföldszentkeresztre az indulást 16 órára tervezzük, a templomtól indulunk
személygépkocsikkal, közösen. Aki erre az időpontra nem tud megérkezni,
egyeztessen Forián-Szabó Gabival a 06/30-6922633-as telefonon. A program
befejezése vasárnap kb. 16 órakor lesz.

Szombat, március 29. Oz 6,1-6  Lk 18,9-14
18.00: Loretói litánia

Szombatról  vasárnapra  virradóra  kell  az  órákat  egy  órával  előre  állítani  a  nyári
időszámítás értelmében.

Nagyböjt 4. vasárnapja, március 30. IV. zsoltárhét
1Sám 16,1b.6-7.10-13a  Ef 5,8-14  Jn 9,1-41 v. Jn 9,1.6-9.13-17.34-38

18.00: vesperás
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