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Naptár
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

Testvérem! A Biblia tanúsága szerint a világ teremtése a
világosság és a sötétség szétválasztásával kezd dött. A mai
szentlecke arra figyelmeztet, hogy egész életünkre jellemz ez a
kett sség. „Ti, akik egykor sötétség voltatok, most világosság
vagytok az Úrban” (8). A Jelenések könyve a végs gy zelmet is a
mennyei Jeruzsálem fényben való ragyogásával írja le: „Kapuit nem
zárják be soha, hiszen nincs is ott éjszaka” (21,25).
Jézus tanításában a sötétség a b n szimbóluma. „Ne legyen
részetek a sötétség medd cselekedeteiben” (11). A kétkedés
homályáról is szoktunk beszélni. A világosság pedig a krisztusi élet
jelképe, hiszen „világossága vagyok a világnak” - mondja Jézus. (Ev.
5) [Nagyböjtben általában a szentlecke az evangélium megértésében
segít.] Feladatunk egyértelm : „Ébredj, ki alszol, támadj fel holtodból,
- és Krisztus rád ragyog” (14)! Ezt akkor tesszük meg, ha
megvalósítjuk szent Pál szavait: „Éljetek hát úgy, mint a fény fiai! A
világosság gyümölcse csupa jóság, igazság, egyenesség” (9).
Testvérem! Tartsuk nagy örömnek, hogy Jézus meghívott
minket a világosság országába. Reményünk pedig az, hogy mindig
Krisztus fényében járhatunk. Ehhez nem elég a magunk
elképzelésére figyelnünk. NEKÜNK AZT KELL KERESNÜNK, „AMI KEDVES
AZ ÚR SZEMÉBEN” (10)!
[M.a.]
11:30 A szentmise alatt nem lesz gyóntatás
18:00 Vesperás

Ma van a tartós élelmiszer gy jtés záró napja. Kérjük Testvéreinket,
hogy az adományokat a bal oldali oldalhajóban, az erre a célra kialakított
helyen tegyék le. Köszönjük nagylelk adományaikat!

Iz 65,17-21
Jn 4,43-54

Hétf , március 31.

17:30 Gyóntatás: Mihály atya
19:30 Krisztinavárosi este a cserkészotthonban: Bálint Csanád régész,
akadémikus: Avarok, magyarok – és zavarok címmel tart el adást,
melyre minden érdekl
t szeretettel várunk!
Kedd, április 1.

Ez 47,1-9.12
Jn 5,1-16

17:15 Hálaadó szentmise él Zsoltért
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, április 2.

Iz 49,8-15
Jn 5,17-30

16-18 Karitász fogadóóra
19:00 Biblia óra
Csütörtök, április 3.

Kiv 32,7-14
Jn 5,31-47

16:30 Karitász munkacsoport gy lése a plébánián
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
18:30 Szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája
Els péntek, április 4.
Reggel a szentmise el tt nem lesz gyóntatás
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
10:00 Baba-mama klub az oratóriumban
17:30 Gyóntatás: Zsolt atya
17:45 Keresztút a cserkészek közrem ködésével
Esti szentmise után vesperás

Bölcs 2,1a.12-22
Jn 7,1-2.10.25-30

Szombat, április 5.
10:00 Feln ttek lelki napja a plébánián az esti szentmise végéig
18:00 Loretói litánia
Esti szentmise után gy jtés a Szentföld javára

Jer 11,18-20
Jn 7,40-53

Nagyböjt 5. vasárnapja, április 6. Fekete vasárnap
I. zsoltárhét
Ez 37,12b-14 – Róm 8,8-11 – Jn 11,1-45 v. Jn 11,3-7.17.20-27.33b-4
10:00 Szentóra
11:30 A szentmisén a keresztségre készül skrutiniuma
18:00 Vesperás
A szentmisék után gy jtés a Szentföld javára

