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Böjtel hava

Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Naptár
Évközi 6 vasárnap, február 15. Könyörg nap a világ éhez iért
II. zsoltárhét
Lev 13,1-2.44-46 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45

Testvérem! Elvben mindannyian helytelennek tartjuk a
«vasárnapi kereszténységet», hiszen mindig és mindenhol
keresztényeknek kellene lennünk. Szent Pál ezt így fogalmazza
meg a mai szentleckében: „Akár esztek, akár isztok, vagy bármi mást
tesztek, tegyetek mindent Isten dics ségére” (31). Ha szinték
vagyunk önmagunkhoz, eszünkbe se jut azt állítani, hogy sohasem
válogattunk, sohasem kísértett meg a «vasárnapi kereszténység».
Egyáltalán nem biztos, hogy mindig le tudunk mondani a saját
elképzeléseinkr l.
Az apostol mindenesetre mindent megtett azért, hogy ne
«vasárnapi keresztény» legyen. „Én is mindenkinek kedvében járok”
(32). S t ezt is le meri írni: „Nem azt keresem, ami nekem hasznos,
hanem ami másoknak van javára” (33). Hol vagyunk mi ett l? Miért
tudta ezt megvalósítani? A választ megint a ma olvasott szakaszban
találjuk: „Én Krisztus követ je vagyok” (1b). Jézus pedig mindig
megdics ítette a mennyei Atyát a jászoltól a keresztig: Krisztus
„engedelmes lett a halálig, mégpedig a kereszthalálig” (Fil 2,8).
Testvérem! A mai szentleckében szent Pál kijelöli a mi
feladatunkat is: „Legyetek követ im” (1a)! Az apostolhoz hasonlóan
önként, szeretetb l, minden helyzetben mi is teljesítsük Isten
akaratát. ÉLETÜNK LEGYEN NÉRI SZENT FÜLÖP MONDÁSÁNAK
MEGVALÓSÍTÁSA: «TEGYETEK BÁRMIT, CSAK B NT NE KÖVESSETEK EL.»[M.a.]
11.30: a nálunk felkészültek részére a betegek szentségének kiszolgáltatása a
szentmise keretében
18.00: vesperás

Hétf , február 16.
Ter 4,1-15.25 Mk 8,11-13
12.00: Szabó Jánosné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
15.00: Regáli László temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: Krisztinavárosi esték: Svédországi Gyöngyszemek címmel Morandininé
Harrach Ágnes osztja meg velünk tapasztalatait, élményeit, emlékeit.
Kedd, február 17. A Szervita rend hét szent alapítója
Ter 6,5-8;7,1-5.10 Mk 8,14-21
17.00: Rózsafüzér imacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
HAMVAZÓSZERDÁVAL kezd dik a NAGYBÖJT id szaka, amelynek célja a
húsvét ünneplésének el készítése. A nagyböjti liturgia hangolja a húsvéti
misztérium megünneplésére mind a keresztségre készül ket a keresztény
beavatás különböz fokozatai által, mind a hív ket, akik visszaemlékeznek
keresztségükre és b nbánatot tartanak. – A nagyböjti id hamvazószerdától
nagycsütörtök estig , a szentmise megkezdéséig tart.
Nagyböjt kezdetét l a húsvéti virrasztásig nem mondunk ALLELUJÁT.
HAMVAZÓSZERDA, február 18.

I. zsoltárhét
Joel 2,12-18 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6.16-18
Szigorú böjti nap: 18 és 60 év között a hústilalom mellett ezen a napon háromszor
lehet étkezni és egyszer jóllakni.
Ezen a napon szentmisék keretében hamvazunk.
TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ!

Ennek rendje:
8.00: a Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek a szentmisén,
melynek végén kihelyezzük az Oltáriszentséget
12.00: világosság szentolvasó
15.00: fájdalmas szentolvasó
18.00: Oltáriszentség litánia
18.30: szentmise
20.00: Taize-i imaóra
Kérjük testvéreinket, hogy jelentkezzenek adorálásra – félórás id beosztás
szerint – a sekrestyében található íven!
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, február 19.
MTörv 30,15-20 Lk 9,22-25
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája. Ez alkalommal Dr. Balicza
Iván a Budavári Evangélikus Egyházközség f lelkésze mutatja be az evangélikus
vallást.
Péntek, február 20.
Iz 58,1-9a Mt 9,14-15
16.00: Dr. Balla Pál temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
17.45: keresztút a képvisel testület vezetésével
Esti szentmise keretében vesperás

Feln tteknek lelki hétvégét tartunk márc. 20-22 között Péliföldszentkereszten,
melynek részvételi díja fejenként 14.000,- Ft. A szombati nap lelki vezet je
Gyöngyös Ferenc dorogi plébános atya. Utazás gépkocsival (összeszervezzük). A
jelentkezés határideje márc. 13. péntek, amikor 8.000,- Ft-ot kérünk befizetni,
helye a sekrestye vagy az iroda. Indulás pénteken, 22-én kb. 16 órakor. Vasárnap
délután jövünk haza.

A „Megszentelt élet évének” megnyitásakor elhangzó vers

Ismeretlen szerz :
Szombat, február 21. Megemlékezés Damiáni Szent Péter püspök és
egyháztanítóról
Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32
15.30: nyugdíjas délután a cserkészotthonban
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise elején hamvazás, azoknak, akik hamvazószerdán nem tudtak
hamvazkodni.
A szentmise után gy jtés a katolikus iskolák javára.
Nagyböjt1. vasárnapja, február 22.
I. zsoltárhét
Ter 9,8-15 1Pét 3,18-22 Mk 1,12-15
Ma minden szentmise elején meghamvazzuk azokat, akik hamvazószerdán nem
tudtak hamvazkodni.
9.00: gitáros szentmise lesz
18.00: vesperás
A szentmisék után gy jtés a katolikus iskolák javára.
H Í R E K
Felhívjuk kedves Testvéreink figyelmét a februári adóbevallási határid re! Az
1%-okról rendelkezni ingyenes, nagy segítség, ne mulasszuk el!
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.
El renyomtatott nyilatkozatokat találnak Testvéreink a padok mögötti asztalon.
Ha elfogyna, hivatalos órában az irodán kaphatnak. Köszönjük!

Szerzetesek
Mindazok, kik teljes szívvel
Isten után vágynak;
Búcsút tudnak inteni a
csábító világnak.
Szegényen és tisztán élve
engedelmes szívvel;
Lelkük már a földi létben
mennyországot ízlel.
Szíveiknek közepébe
Isten van bevésve;
Tetteikben az emberek
t vehetik észre.
Országának el ízét
hordozván ragyogva;
Neki szentelt életüknek
igaz középpontja.
Mid n lábuk az útjait
ségesen járja;
Valóságos jelenlétét
hintik a világra.

