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Naptár

Évközi 4.vasárnap, február 1. IV. zsoltárhét
MTörv 18,15-20  1Kor 7,32-35  Mk 1,21-28

Testvérem! Szent Pál a korintusiakhoz írt első levelének abban a
részében, amiből a mai szentleckét olvastuk, kérdésekre válaszol. «Nincs
új a nap alatt»: Az egyik kérdés a szüzességről, a cölibátusról szól, ami
a pogányoknak botrány, a keresztényeknek pedig gyakran érthetetlen. Ez
természetesen mindannyiunknak nem kötelező, hiszen az apostol is - pár
verssel a mai szakasz előtt - csak tanácsot ad (Vö.: 25). De nagyon jó, ha
szüzesség értékeit jobban meglátjuk, főleg a «megszentelt élet» évében.

'Az osztatlan ragaszkodás' a kisebb gond. A szüzesség nem a
házasság megvetése, hanem „a szűz arra gondol, ami az Úré, hogy
testben és lélekben szent legyen” (34). Ezzel a ragaszkodás teljessé válik.
„Ezt javatokra mondom, […] hogy feddhetetlen életre […] segítselek titeket”
(35). Aki pedig így él, a mai világban és szent Pál idejében is, az jel
szerepet vállal. Erre utal a mai szentlecke után olvasható gondolat: Aki
nem adja férjhez hajadon leányát, még jobban teszi (Vö.: 38), hiszen
bizonyítja, nem itt találjuk meg örök hazánkat.

Testvérem! Lehet, hogy téged nem szüzességre hívott Isten. Mégis,
ha ennek gondolata közelebb kerül hozzád, ez segít téged. Részben
abban, hogy hűséges legyél házastársadhoz, mert a «szüzek»
Krisztushoz tudnak hűségesek lenni. Részben pedig azért, mert
gyermekedet esetleg könnyebben engeded erre az útra, ha Jézus hívja.
IMÁDKOZZUNK TEHÁT «ISTENHEZ RAGASZKODÓ» TESTVÉREINKÉRT, HOGY
HÍVATÁSUKHOZ VALÓBAN HŰSÉGESEK TUDJANAK MARADNI! [M.a.]

9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel
10.00: szentóra
18.00: vesperás

Hétfő, február 2.URUNK BEMUTATÁSA(GYERTYASZENTELÓ BOLDOGASSZONY)

Könyörgő nap szerzetesi hivatásokért
Mal 3,1-4 v. Zsid 2,14-18  Lk 2,22-40 v. Lk 2,22-32

15.00: Szelner Magdolna temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkert szóró
           parcellájában
17.30: gyóntatás: Csaba atya
18.30: ünnepi szentmise, gyertyaszentelés, a „Megszentelt élet évének”
          megnyitása templomunkban.
19.30: képviselő testület gyűlése a plébánián

Kedd, február 3.Szent Balázs püspök és vértanú Zsid 12,1-4  Mk 5,21-43
A szentmisék után Balázs áldást osztunk
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, február 4. Szent Oszkár püspök (febr. 3.)  Zsid 12,4-7.11-15  Mk 6,1-6
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, február 5. Szent Ágota szűz és vértanú
Zsid 12,18-19.21-24  Mk 6,7-13

10.30: Réti Mátyásné temetése a Farkasrét alsó temetőben
16-30: Karitász munkacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája. Téma: Ortodoxia és az
úgynevezett Ó-Keleti Egyházak (örmények, szírek, koptok, stb.)
Előadó: Tatárka Kirill parochus.

Első péntek, február 6. Miki Szent Pál és társai vértanúk
Zsid 13,1-8  Mk 6,14-29

Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, február 7. Zsid 13,15-17  Mk 6,30-34
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise után Balázs áldást osztunk

Évközi 5. vasárnap, február 8. I. zsoltárhét
Jób 7,1-4.6-7  1Kor 9,16-19.22-23  Mk 1,29-39

A szentmisék után Balázs-áldást osztunk
18.00: vesperás


