
1Kor 4,1-5
Lk 5,33-39

1Kor 3,18-23
Lk 5,1-11

1Kor 3,1-9
Lk 4,38-44

1Kor 4,6b-15
Lk 6,1-5

1Kor 2,10b-16
Lk 4,31-37

1Kor 2,1-5
Lk 4,16-30

Naptár
Évközi 22 vasárnap, augusztus 31. II. zsoltáthét

Jer 20,7-9 – Róm 12,1-2 – Mt 16,21-27

Testvérem! A szeretetr l szinte mindenki másképpen
gondolkodik. Jelenthet testi vagy szellemi dolgot. Szerethetjük
azt, amit kellemesnek tartunk, egy dolgot is, egy állatot is, egy
embert is. A szeretet érzelmi oldalának is értéke van, de a szó
vallási értelemben ennél sokkal többet takar. A Szentírás
tanítása szerint: „Szeretet az Isten" (1Jn 4,16), és számunkra 
a mi szeretetünk példaképe.

Szent Pál a római levél tizenegy fejezetén keresztül elméleti
tanítást ad, Isten szeretetér l, irgalmáról, stb. beszél. Ezt hívjuk
a levél dogmatikai (hittani) részének.  A mai naptól olvasott
szentleckékben, a levél folytatásában az apostol áttér arra, hogy
mindez hogyan jelenjen meg életünkben. Ezt nevezzük morális
(erkölcstani) résznek. Életünk legyen a mi értelmünk hódolata!
(Vö.: 1b) Hódolatunk helyes irányát Jézus Krisztus mutatta meg.

 a kereszt, a szeretet útján haladt Isten felé. A mi feladatunk
is ez: „Adjátok testeteket él , szent, Istennek tetsz
áldozatul” (1a). Ezt ne tekintsük testünk ószövetségi véres
feláldozásának, hanem életformánk krisztusi alakításának!
Mindezt mi a szentmise áldozatban jelenítjük meg.

Testvérem! Környezetünkben sokan nem így gondolkoznak
a szeretetr l. MI MÉGIS EZT TESSZÜK, HISZEN SZENT PÁL ÍGY BUZDÍT:
„NE HASONULJATOK A VILÁGHOZ, HANEM GONDOLKODÁSTOKBAN
MEGÚJULVA ALAKULJATOK ÁT” (2a)! Ebben segíts minket Urunk!

      [M.a.]

 9:00  Veni Sancte

Hétf , szeptember 1.
A mai naptól életbe lép a tanév alatti mise és gyóntatási rend.
Ezen a héten elkezd dnek a templomi hittanórák a diákok számára, ovis
hittanóra a mai napon még nem lesz.
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
18:30  A képvisel testület tagjai részt vesznek a szentmisén az új munkaév

els  gy lése el tt
19:30  Képvisel testület gy lése a plébánián

Kedd, szeptember 2.
17:00  Gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és
egyháztanító

16-18  Karitász fogadóóra

Csütörtök, szeptember 4.
Gyóntatás: Mihály atya
18:30  Szentmise a papi hivatásokért

Els  péntek, szeptember 5. Kalkuttai Boldog Teréz sz z
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17:30  Gyóntatás: Zsolt atya
18:00  Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, szeptember 6.
10:30  Réder Emma keresztel je
18:00  Loretói litánia

Évközi 23. vasárnap, szeptember 7. III. zsoltárhét
Mik 5,1-4 – Róm 8.28-30 – Mt 1,1-16.18-23 v. Mt 1,18-23

 9:00  Els áldozók beöltözése
17:30  Szentóra

XII/36. szám
2014. augusztus 31.
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H Í R E K

F pásztorunk rendelkezése értelmében, egyházmegyénkben csak az
lehet els áldozó, aki harmadik tanévben tanul már hittant. Az újabb
iskolai és egyéb lehet ségek miatt a hitoktatás rendje jelenleg
nehezen áttekinthet . Ezért ezentúl plébániánkon csak az lehet
els áldozó, aki a második tanévben plébániánk szervezésében vesz
részt a hitoktatásban.

Templomunkban a vasárnapi misék közül a 9 órai a gyermek-mise. Ezen
a szentmisén természetes, ha egy kicsit nagyobb az „alapzaj”. Ezért
megkérjük a családokat, hogy a gyermekeket lehet leg erre a
szentmisére hozzák! Itt az iskoláskorú gyermekeket kérjük, hogy a
baloldali padsor els  padjaiba üljenek. Jó lenne, ha id ben érkeznének,
hogy  a  különböz  feladatokat  ki  tudjuk  osztani  köztük.  A  többi  mise
els sorban a feln tteké, ott a gyermekeket rendben és csendben illik
tartani.

Szeptember 13-án, szombaton 11 órától ismét megszervezzük a lecsó
partyt a plébánia kertben. Jelentkezni Szelényi Andrásnál lehet,
akinek telefonszáma a sekrestyében vagy az irodán megkapható.

Szeptemberi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport:  Köszöntsük szeretettel Sz zanyánkat,
születés- és névnapján hogy megköszönjük Neki a sok kegyelmet,
amit általa kaptunk.

Mária Magdolna imacsoport:  Hogy az értelmi fogyatékosok megkapják
azt a szeretetet és segítséget, amelyre a méltóságteljes élethez
szükségük van.

Árpád-házi Szent Margit imacsoport:  Hogy  a  tanárok,  hitoktatók  és
tanulók munkáján a jó Isten áldása legyen az új tanévben.

Szent László imacsoport:  Hogy a keresztények, Isten szavától  ihletve,
elkötelezzék magukat a szegényeknek és a szenved knek nyújtandó
segítségben.

TEMPLOMI  HITTANÓRÁK  RENDJE
Krisztinaváros 2014/15

OVIS Hétf ½ 5 órától Kati néni

1-2. osztály
(els áldozás el tt)

Csütörtök 5 órától Zita néni

3-5. osztály
(els áldozás után)

Csütörtök 6 órától Zita néni

6-8. osztály Szerda ½ 6 órától Zsolt atya

9-12. osztály Kedd 7 órától * Zsolt atya

Ifi Kedd 8 órától Zsolt atya

Új kezd  feln tt Csütörtök 7 órától *
(kéthetente) Mihály atya

Fiatal feln ttek Hétf 8 órától
(2. és 4. hétf ) Mihály atya

Id sebb feln ttek Csütörtök 7 órától *
(kéthetente) Mihály atya

Bibliaóra Szerda 7 órától *
(kéthetente) Zsolt atya

A hittanórák helye az ORATÓRIUM

*  A 7 órai id pont SZENTMISE UTÁNT JELENT!

Feln ttek részére els  alkalommal október hónapban lesz hittanóra!
(Figyeld a Hírlevelet!)

Mindent Isten Nagyobb Dics ségére!


