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Naptár
Évközi 5. vasárnap, február 8.

I. zsoltárhét
Jób 7,1-4.6-7 1Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39

Testvérem! Ma profi világban élünk, az amatőrt nem mindenki becsüli. A
mai szentleckétől idegen ez a felfogás: „Ha nem önszántamból teszem, csak
megbízott hivatalnok vagyok" (17). Szent Pál így jelöli ki feladatát: „Ingyen
nyújtsam az evangéliumot, és ne éljek az evangéliumban gyökerező
jogommal" (18).
Az Egyház, vagyis a mi feladatunk, hogy folytassuk Jézus művét.
Ismertessük meg az Atyát a világgal, tudjuk összeegyeztetni – Jézus
tanítása szerint – a szolgálatot a szabadsággal. (Ez az utóbbi az apostolnak
sikerült: ld. az első bekezdés utolsó mondatát.) Amikor megköszönjük, hogy
mi Isten ismeretének nagy ajándékában részesedtünk, rá kell ébrednünk:
„Jaj nekem, ha nem hirdetem az evangéliumot" (16)! De hogyan tudjuk ezt
helyesen megtenni? „Szeretet az Isten” (1Jan 4,16). Róla tanúskodni
hitelesen csak szeretetben lehet. Ez pedig szolgálatot jelent.
„Mindenkinek mindene lettem, hogy mindenkit üdvösségre vezessek" (22).
Testvérem! Az «amatőr» természetesen írásunkban nem azt jelenti, hogy
nem értünk hozzá. Itt arról van szó, hogy érdek helyett a meggyőződés,
haszon helyett a szeretet irányítson bennünket. Teljesítsük
kötelességünket és ne legyünk hivatalnokok. LEGYÜNK TEHÁT MINDENKINEK
SZOLGÁI, HOGY MINÉL TÖBBEKET MEGNYERJÜNK KRISZTUSNAK. (Vö.: 19) [M.a.]
A szentmisék után Balázs-áldást osztunk
18.00: vesperás

Ter 1,1-19 Mk 6,53-56

13.00: Dr. Krizsán Zoltán temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, február 10. Szent Skolasztika szűz
Ter 1,20-2,4a Mk 7,1-13
10.30: Mindszenty Jánosné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
11.15: Dr Galambos Emilné temetése a Szent Gellért temető szóró parcellájában
13.00: Vass Gyuláné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
Betegek világnapja
Ter 2,4b-9.15-17 Mk 7,14-23
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.00: engesztelő szentmise elhunyt Dr. Galambos Emilné Melánia lelki üdvéért
18.00: jelentkezési határidő a betegek szentsége vasárnapi felvételére
Csütörtök, február 12.
Ter 2,18-25 Mk 7,24-30
9.00: Nyugdíjas séta, találkozás a templom előtt. Mai úti cél: az Irgalmas Rend
Szent István kápolnája (Bp. II. ker., Frankel Leó u. 54.) vezetéssel és a
török fürdő megtekintésével.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, február 13.
Ter 3,1-8 Mk 7,31-37
8.00: szentmise Rozsályi Zoltán atya halálának 9. évfordulóján
13.00: Paczolay Balázs temetése a Szent Gellért urnatemetőben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, február 14. SZENT CIRILL SZERZETES ÉS SZENT METÓD PÜSPÖK,
EURÓPA TÁRSVÉDŐSZENTJEI
ApCsel 13,46-49 Lk 10,1-9
11.00-17.00-ig, ill. 14.00-17.00-ig Közös felkészülés a betegek szentségének
másnapi felvételére a plébánián.
18.00: Loretói litánia
Évközi 6 vasárnap, február 15. Könyörgő nap a világ éhezőiért
II. zsoltárhét
Lev 13,1-2.44-46 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45
11.30: a nálunk felkészültek részére a betegek szentségének kiszolgáltatása a
szentmise keretében
18.00: vesperás

FEBRUÁRI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy minél többen hallgassanak a
kegyelem hívó szavára, és válasszák a szerzetesi hivatást, a
megszentelt életet a jó Isten nagyobb dicsőségére.
Szent László imacsoport: Hogy a betegek és a szenvedők a szentírásból
merítsenek erőt az élet nehézségei között.

A KÖZELJÖVŐ ESEMÉNYEI

Február
16. hétfő

este „Krisztinavárosi esték”

18. szerda

Hamvazószerda, szigorú böjti nap.
Egész napos szentségimádás lesz

H Í R E K
· Idén a betegek szentségét közösen február 15-én a ½12-es szentmisén
szolgáltatjuk ki idős és beteg Testvéreinknek, akiket felkészítettünk.
Közös felkészítés február 14-én, szombaton 11 órától lesz a plébánián.
Részletek a jelentkezési lapon olvashatók, amely a sekrestyében és
hétköznap, hivatalos időben az irodán található. Kérjük, hogy a
jelentkezéseket sürgősen, legkésőbb szerdán, február 11-én adják le !
· Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét a februári adóbevallási
határidőre! Az 1%-okról rendelkezni ingyenes, nagy segítség, ne
mulasszuk el! Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
A Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.
Előrenyomtatott nyilatkozatokat találnak Testvéreink a padok mögötti
asztalon. Ha elfogyna, hivatalos órában az irodán kaphatnak.
Köszönjük!
· Terveinknek megfelelően március 7-én, szombaton nyitjuk meg a
templom melletti parkolóban termelői (próba) piacunkat, zöldséget,
gyümölcsöt, mézet, sajtot, szalonnát, kínálva, kizárólag
őstermelőktől. Piacunkat később az igényekhez igazodva bővítjük.
Szeretettel várunk mindenkit, a Krisztinavárosból és az egész
kerületből. (Szervező Varga Antal alpolgármester. Kérdésekkel,
kérésekkel hozzá lehet fordulni.)

templomunkban
Nagyböjt péntekjein este ¾ 6-kor.
keresztutat végzünk
21. szombat

du. ½ 4 óra nyugdíjas délután

24. kedd

este három zsinatoló csoport beszámolója

28. szombat

10 órától estig felnőttek lelki napja a plébánián

Március
4. szerda

este három zsinatoló csoport beszámolója

6-8

Ifjúság lelki hétvégéje

7. szombat

délelőtt termelői piac a parkolóban
11 órától nyugdíjasok lelki napja
du. ½ 6 órakor bűnbánati liturgia

12. csütörtök

de. nyugdíjas séta
este három zsinatoló csoport beszámolója

15. vasárnap

½ 12-kor ünnepi szentmise

20-22

felnőtt lelkigyakorlat Péliföld-Szentkereszten

