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N A P T Á R

Évközi 22. vasárnap, augusztus 30. II. zsoltárhét
MTörv 4,1-2.6-8  Jak 1,17-18.21b-22.27  Mk 7,1-8a.14-15.21-23

Testvérem! A prim r értékét mindannyian ismerjük. Érthet , ha
a zsengét (az els t) a vallásos ember Istennek akarja adni. De Isten
is azt akarja, hogy „teremtményeinek mintegy az els  termése legyünk”
(18b). A vallásos ember hivatása tehát, hogy értékes, tökéletes legyen,
hiszen „hívott minket életre” (18a). le ugyanis csak jó adomány
száll alá. (Vö.: 17a)

A tapasztalat mégis azt mutatja, hogy mi, vallásos
emberek, gyakran messze vagyunk a tökéletest l. Szent Jakab
apostol szerint - akinek leveléb l most öt héten keresztül fogjuk olvasni
a szentleckét - ennek az az oka, hogy „magatokat csaljátok meg”
(22). Sajnos általában elhisszük, hogy amit hallottunk azt már ismerjük.
Amit megismertünk azt már tudjuk. Amit tudunk, azt már meg is tettük.
Pedig milyen nagy a különbség az elmélet és a gyakorlat, a meghallás
és a cselekedet között.

Testvérem! Mi szeretnénk a szentlecke gondolatai alapján „az
igazi, tiszta vallásosság” (27a) útját járni. Tetteinkben tehát kövessük
„a belétek oltott tanítást” (21b). Ez egyrészt a b nt l, az önzést l
való elszakadást jelenti. („… tisztának maradni a világtól.” 27c)
Másrészt a szeretet pozitív gyakorlását kívánja. („Meglátogatni
nyomorukban az árvákat és az özvegyeket.” 27b) ÍGY MEGVALÓSÍTJUK AZ
IGAZI VALLÁSOSSÁGOT, VAGYIS EGYRE INKÁBB HASONLÍTANI FOGUNK
ATYÁNKHOZ, akiben „nincs változás, és még árnyéka sincs a
változásnak” (17b). [M.a.]

10.30: Horváth Marcell  keresztel je

Hétf , augusztus 31. A PRÍMÁSI BAZILKA-F SZÉKESEGYHÁZ FELSZENTELÉSE

 1Tessz 4,13-18  Lk 4,16-30
Mától életbe lép a tanév alatti gyóntatási és miserend, vagyis: hétf t l
szombatig naponta reggel 8 és este 18.30-kor vannak szentmisék
14.00: Fábián Géza temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkert szóró parcellájában
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Kedd. szeptember 1. Ima-világnap a teremtett világért
1Tessz 5,1-6.9-11  Lk 4,31-37

9.00: a Szent Gellért Iskola közös imája az évkezdés alkalmából
17.30: gyóntatás: Bence  atya

Szerda, szeptember 2.  Kol 1,1-8  Lk 4,38-44
10.00: Vaskó Józsefné temetése a farkasréti Mindenszentek templom
           urnatemet jében
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
  Kol 1,9-14  Lk 5,1-11

8.30: Hartványi Ferencné temetése a Farkasrét alsó temet ben (sírnál)
16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise papi hivatásokért

Els  péntek, szeptember 4. Kol 1,15-20  Lk 5,33-39
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, szeptember 5. Kalkuttai Boldog Teréz Kol1,21-23  Lk 6,1-5
18.00: Loretói litánia

Évközi 23. vasárnap, szeptember 6. III. zsoltárhét
Iz 35,4-7a  Jak 2,1-5  Mk 7,31-37

 9.00: Veni Sancte
16.30: Muraközi Mia keresztel je
17.30: szentóra
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Szeptemberi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy a tanítók, tanárok és
hitoktatók munkáján a jó Isten áldása legyen az új tanévben, -
a diákok pedig buzgón gyakorolják az engedelmesség és
szorgalom erényeit.
Szent László imacsoport: hogy szeretettel köszöntsük
Sz zanyánkat  születés- és névnapján, megköszönve neki a sok
kegyelmet, amit általa kaptunk.

H Í R E K

Szeptember 12-én, szombaton 11 órakor kezd dik az idei lecsó
party a plébánia kertben. Jelentkezéseket most is  Szelényi
András várja telefonon, számát a sekrestyében vagy az irodán
lehet megkapni.

F pásztorunk rendelkezése értelmében, egyházmegyénkben
csak az lehet els áldozó, aki harmadik tanévben tanul hittant.
Az újabb iskolai és egyéb lehet ségek miatt a hitoktatás
rendje jelenleg nehezen áttekinthet . Ezért ezentúl a
plébániánkon csak az lehet els áldozó, aki a második tanévben
plébániánk szervezésében vesz részt a hitoktatásban.

Idén sszel Bacsfa-Szentantal, Vérkönnyez  Boldogasszony
búcsújáróhelyre zarándokolunk. (Sajnos a Máriazellit nem
sikerült megszervezni.) Az út két napos lesz, október 23-
24, péntek és szombat. A maximális költség 14 ezer Ft
fejenként. (Ez magában foglalja a szállást, az útiköltséget
és néhány étkezést.) Jelentkezéseket a mai naptól
elfogadunk 7 ezer Ft el leg befizetésével. További
részletekr l kés bb adunk tájékoztatást.

TEMPLOMI  HITTANÓRÁK  RENDJE
Krisztinaváros 2015/16

OVIS Hétf ½ 5 órától Kati néni

1-2. osztály Csütörtök 5 órától Zita néni
(els áldozás el tt)

3-5. osztály Csütörtök 6 órától Zita néni
(els áldozás után)

6-8. osztály Szerda ½ 6 órától   Bence atya

9-12. osztály Kedd 7 órától*   Bence atya

Ifi Kedd 8 órától Bence atya
(Cserkész otthonban)

Új kezd  feln tt Szerda 7 órától* Bence atya
(kéthetente páros hét)

Katekumen csop. Csütörtök 7 órától* Mihály atya
(kéthetente páratlan hét)

Fiatal feln ttek Hétf 8 órától Mihály atya
(2. és 4. hétf )

Id sebb feln tt Csütörtök 7 órától* Mihály atya
(kéthetente  páros hét)

Bibliaóra Szerda 7 órától* Bence atya
(kéthetente, páratlan hét)

A hittanórák helye általában az ORATÓRIUM
(Ha más, akkor jelezve van)

* A 7 órai id pont SZENTMISE UTÁNT JELENT!
Feln ttek részére els  alkalommal október hónapban

lesz hittanóra! (Figyeld a Hírlevelet!)

Mindent Isten Nagyobb Dics ségére!


