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Nagyböjt 3. vasárnapja, március 8.

Naptár

III. zsoltárhét
Kiv 20,1-17 1Kor 1,22-25 Jn 2,13-25

Testvérem! A boldogságot, az üdvösséget (Kánaánt) az emberek mindig
keresték. Emlékszem egy slágerre, melynek ez volt a szövege: »Minden ember
boldog akar lenni! « De a boldogság hol található? Ki, mi vezet hozzá?
Petőfi Sándor így fogalmaz: »Újabb időkben Isten ilyen / Lángoszlopoknak
rendelé / A költőket, hogy ők vezessék / A népet Kánaán felé. / Előre hát mind,
aki költő…« (A XIX. század költői). A mai szentlecke szerint: „A zsidók
csodajeleket kívánnak” (22a). A boldogságot úgy érik el, hogy Isten majd
beavatkozik a történelembe és ez old meg mindent. „A görögök bölcsességet
követelnek” (22b). Milyen kísértés ez ma is, hogy az ember a maga eszével
mindent rendbe tud hozni. Valóság viszont az, hogy sok költő melléfogott. »Sült
galamb« sem szokott a szánkba repülni. És mikor lesz már elég kudarcunk ahhoz,
hogy kiábránduljunk »bölcs« gondolatainkból? Szent Pál a korintusi levélben ezt a
megoldást adja: „Mi azonban a megfeszített Krisztust hirdetjük” (23a). Ő
szeretetének jelét adta kereszthalálával, hiszen értünk áldozta fel magát.
Testvérem! A szeretet vezet el tehát a boldogságra. Igaz, a krisztusi szeretetet
megvalósítani nehéz. DE TANULJUNK JÉZUSTÓL ÉS VELE EGYÜTT KÜSZKÖDJÜNK, MERT
„KRISZTUS ISTEN EREJE ÉS ISTEN BÖLCSESSÉGE ” (24b). Így találhatjuk meg az igazi
boldogságot!
[M.a.]
18.00: vesperás
Mától kezdve egész héten tartósélelmiszer-gyűjtés van, 15-én vasárnap estig.
Hétfő, március 9. megemlékezés Római Szent Franciska szerzetesnőről
2Kir 5,1-15a Lk 4,24-30
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, március 10.
Dán 3,25.34-43 Mt 18,21-35
12.00: Szabados Sándorné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.00: rózsafüzér imacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, március 11.
MTörv 4,1.5-9 Mt 5,17-19
10.00: Dr. Szabados Dezsőné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, március 12.
Jer 7,23-28 Lk 11,14-23
9.15: Nyugdíjas séta a Nemzeti Galériába, ahol a „Rippl-Rónai és Maillol, egy
művészbarátság története” című kiállítást fogjuk megtekinteni.
17.00: beszentelő szentmise és szertartás elhunyt Hellenbach János lelki üdvéért
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Ma az esti szentmise után a következő munkacsoportok mutatják be az elkészült
munkaanyagukat: Ökumené, Misszió, Közösség.
(A munkacsoportok írásban összefoglalt anyagai az interneten az alábbi címen
olvashatók: http://hba.plebania.hu/zsinatolas/)
20.00: Ferenc pápa kezdeményezésére 24 órás egyházmegyei szentségimádás
kezdődik a Szent István-bazilikában és a Mátyás-templomban. Részletek a
hirdetőtáblán olvashatók.
Péntek, március 13. Ferenc pápa megválasztásának második évfordulója
Oz 14,2-10 Mk 12,28b-34
8.00: a szentmisén részt vesz a Szent Gellért Iskola
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
17.45: keresztút a cserkészek vezetésével
Esti szentmise után vesperás
Ma van a határideje a péliföldszentkereszti lelkigyakorlatra jelentkezésnek!
Szombat, március 14.
Oz 6,1-6 Lk 18,9-14
18.00: loretói litánia
Az esti szentmise után gyűjtés lesz Kárpátalja megsegítésére
Nagyböjt 4. vasárnapja, március 15.
IV. zsoltárhét
Örvendező vasárnap
2Krón 36,14-16.19-23 Ef 2,4-10 Jn 3,14-21
9.00: a szentmisén a gyermek szkóla énekel
11.30: ünnepi szentmise
18.00: vesperás
A szentmisék után gyűjtés lesz Kárpátalja megsegítésére
H Í R E K
·

·
·

Felnőtteknek lelki hétvégét tartunk március 20-22. között Péliföldszentkereszten,
melynek részvételi díja fejenként 14.000 Ft. A szombati nap lelki vezetője Gyöngyös
Ferenc dorogi plébános atya. Utazás gépkocsival (összeszervezzük). A jelentkezés
határideje március 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.
Előre hirdetjük, hogy Csaba atya március 16-án este jön legközelebb gyóntatni.
A mai naptól az iskolaév végéig, június 21-ig lehet szentmiséket befizetni.

