
Lev 19,1-2.11-18
Mt 25,31-46

Eszt 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh
Mt 7,7-12

Jón 3,1-10
Lk 11,29-32

Ez 18,21-28
Mt 5,20-26

MTörv 26,16-19
Mt 5,43-48

ApCsel 1,15-17.20-26
Jn 15,9-17

Naptár
Nagyböjt 1. vasárnapja, február 22. I. zsoltárhét

Ter 9,8-15 – 1Pét 3,18-22 – Mk 1,12-15
Testvérem! Hamvazószerdával beléptünk Nagyböjt szent idejébe.

Ilyenkor Jézus szenvedésére gondolva készülünk Húsvét ünnepére.
Napjainkban, amikor a gyermek-keresztelés szinte általánossá vált,
elfelejtkezünk arról, hogy a Nagyböjt eredetileg a hittanulók
(katekumenek = keresztségre készül k) felkészülésének végs  hajrája.
Eredetileg ugyanis a feln tteket csak Húsvét éjszakáján keresztelték meg.
Ezért szerepel a mai szentírási szakaszokban a vízözön, amely jelképezi
a keresztséget. (Vö.: 21a)

A mai szentlecke tulajdonképpen egy si hitvallás, melyet a
keresztelés el tt a hittanulók mondhattak. Mi hisszük, hogy „Krisztus
meghalt egyszer a b nökért, az Igaz a b nösökért” (18a), „így ment el a
börtönben sínyl  lelkekhez is” (19). Ez utóbbit a hiszekegyben így
imádkozzuk: «alászállt a holtak országába».  tehát valóban vállalta
emberségünket. Ugyanakkor „a lélek szerint életre kelt” (18c). Jézus
tehát legy zte a halált és „az Isten jobbján foglal helyet” (22). Vagyis az
Atya elfogadta áldozatát és megdics ítette Fiát. (A jobbjára való
ültetés a megtisztelés jele.) Ezt a mai szentleckében így fogalmazza meg
szent Péter: Jézus Istenhez vezet minket. (Vö.: 18b)

Testvérem! Húsvét ünnepére készülve adjunk hálát Istenünknek,
hogy megkaptuk már a keresztség ajándékát. A KERESZTSÉG UGYANIS
KRISZTUS FELTÁMADÁSÁBAN VALÓ RÉSZESEDÉSÜNK. Éljünk tehát tiszta
lelkiismerettel (Vö.: 21b), amelyet „Jézus Krisztus feltámadása által"
(21c) nyertünk el. [M.a.]

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.

Hétf , február 23. megemlékezés Szent Polikárp püspökr l
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
20:00  Fiatal feln ttek hittanórája
Kedd, február 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL
17:30  Gyóntatás: Zsolt atya
19:00 A plébániai zsinatolásunk munkacsoportjai elkészítették azokat a
munka-anyagaikat, amelyeket most nyilvános megtekintésre és vitára is
bocsátunk.
Ma az esti szentmise után a következ  három munkacsoport mutatja be az
elkészült munkaanyagait: Liturgia;  Információ-áramlás;  Anyagi kérdések.
A munkaanyagok még nem véglegesek, azok éppen arra valók, hogy közösen is
megvitassuk. Szeretettel várunk erre az estére minden érdekl d t!
(A munkacsoportok írásban összefoglalt anyagai az interneten az alábbi
címen olvashatók: http://hba.plebania.hu/zsinatolas/)

Szerda, február 25.
16-18  Karitász fogadóóra
17:30  Gyóntatás: Antal atya
Csütörtök, február 26.
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája
Péntek, február 27.
17:30  Gyóntatás: elmarad
17:45  Keresztút a ministránsok vezetésével
Esti szentmise után vesperás
Szombat, február 28.
10:00  Feln ttek lelki napja a plébánián, az esti szentmise végéig.

Ebédr l gondoskodunk.
18:00  Loretoi litánia
Nagyböjt 2. vasárnapja, március 1. II. zsoltárhét

Ter 22,1-2.9a.10-13-15-18 – Róm 8,31b-34 – Mk 9,1-9
 9:00  A szentmisén a gyermek scola énekel
10:00  Szentóra
18:00  Vesperás

H Í R E K
Elkészült a nagyböjti készületet segít  lap. A padok mögötti asztalról
vigyenek bel le családonként egyet Testvéreink.

XIII/9. szám
2015. február 22.

Böjtel  hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H-Szo: 8, 18:30, Vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30
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