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N A P T Á R

Évközi 5. vasárnap, február 7.
I. zsoltárhét
Könyörgő nap a világ éhezőiért
Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11 v. 1Kor 15,3-8.11 Lk 5,1-11
Testvérem! Boldog Teréz Anya 1910-ben született Albániában. Írországban
lép be a Loretói Nővérek rendjébe és Indiában 1948-ig oktat a rend iskolájában.
1946-ban sugallatot érez, hogy valami nagyon szépet tegyen Istenért. A
haldoklókat és a legkiszolgáltatottabbakat karolja fel. Segítőtársaival alapítja
meg a Szeretet Misszionáriusai Rendet, mely 1965-ben kapja meg a pápai
jóváhagyást. Tevékenységükre jellemző a következő eset. Egy újságíró, látva Teréz
anya munkáját, megjegyzi: »Én ezt semmi pénzért sem csinálnám.« Teréz anya
frappáns válasza: »Én se. Csak Jézus szeretetéért.« Nobel-békedíjat is kap 1979ben. A társaság napi imáját idézem:
„Urunk, tégy méltóvá minket, hogy az egész világon szolgálhassuk azokat az
embertársainkat, akik szegénységben és éhségben élnek és halnak meg. Add meg
nekik a mai napon a mi kezünk által mindennapi kenyerüket, és a mi megértő
szeretetünk által adj nekik békét és örömet.” Ennek az imának hátterét Teréz anya
egyik mondása adja meg: „Legkeservesebb kínjuk az a kivetettség, amelyre
szegénységük következtében vannak kárhoztatva. Ezek mind Isten gyermekei,
akikért Krisztus meghalt, és így minden szeretetet megérdemelnek.”
Testvérem! Ma könyörgő nap van a világ éhezőiért. Biztos, hogy mi –
egyenként – nem tudjuk megoldani az emberiség nagy gondját, de talán egy-egy
testvérünkön tudunk segíteni. TERÉZ ANYÁTÓL TANULVA, JÉZUS SZERETETÉÉRT
SEGÍTSÜNK AZOKON, AKIK KRISZTUSBAN TESTVÉREINK, HOGY EGY KICSIT JOBB LEGYEN
EZÁLTAL A VILÁG!
[M.a.]
Reggel a 7 órai szentmise alatt nem lesz gyóntatás.
10.00: szentóra
12.30: Miháltz Adél keresztelője
18.00: vesperás
A szentmisék után balázsáldást osztunk.

Hétfő, február 8.
1Kir 8,1-7.9-13 Mk 6,53-56
17.00: szentmise és beszentelő szertartás elhunyt Laczkó Ferenc lelki
üdvéért
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, február 9.
1Kir 8,22-23.27-30 Mk 7,1-13
17.00: a Farkas Edith Szeretetotthon kápolnájában Böjte Csaba testvér
szentmisét celebrál, melyre a szociális missziós kedves nővérek szeretettel
invitálnak mindenkit.
17.00: rózsafüzér imacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya

A NAGYBÖJT
A nagyböjti idő célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia
hangolja a húsvéti misztérium megünneplésére mind a kereszténységre
készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket,
akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti
idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise megkezdéséig tart.
Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját.

HAMVAZÓSZERDA, február 10.

Zso II. kötet IV. 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 a szentmisék keretében hamvazunk.
TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ.
8.00: a Szent Gellért Iskola növendékei részt vesznek a szentmisén, melynek
végén kihelyezzük az Oltáriszentséget
12.00: Világosság szentolvasó
15.00: Fájdalmas szentolvasó
17.30: gyóntatás: Csaba atya
18.00: Oltáriszentség litánia
18.30: szentmise
20.00: Taize-i szentségimádás
Kérjük Testvéreinket, hogy jelentkezzenek adorálásra – félórás időbeosztás
szerint – a sekrestyében elhelyezett íven.
16.00-18.00: karitász fogadóóra a plébánián
Ezen a napon nem lesz templomi hittanóra.

Szombat, február 13.
Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32
16.00: Találkozás a Farkasréti temető főbejáratánál, hogy együtt
imádkozzunk Rozsályi Zoltán atya sírjánál.
18.00 Loretoi litánia
18.30: szentmise Rozsályi Zoltán atya halálának 10. évfordulóján
Az esti szentmise elején hamvazás lesz.
Nagyböjt 1. vasárnap, február 14.

A szentmisék elején lesz a hamvazás.
11.30: a szentmise keretében a bérmálkozók kiválasztásának szertartása
18.00: vesperás

H Í R E K
·

Mától június 19-ig lehetőség van szentmisék további előjegyeztetésére.

·

A plébániai zsinatolás javaslata alapján ezentúl összegyűjtjük a kedves
Testvérek konkrét imakéréseit a hátsó asztalon elhelyezett
IMASZÁNDÉKOK feliratú dobozban. A dobozban elhelyezett kérésekért
minden hónapban egy szentmisén közösen imádkozunk. Az első szentmise
az addig beérkezett szándékokért február 17-én reggel 8 órakor lesz.

·

Hamvazószerdától a padok mögötti asztalon elhelyezzük a nagyböjti
készületi, programismertető lapokat.
Vigyenek belőle Testvéreink
családonként egyet.

·

Péliföldszentkereszten felnőtt lelkigyakorlat lesz március 4. és 6.
között. A részvételi díj 10 ezer Ft/fő. Szükség esetén kedvezményt is
adunk. Jelentkezni lehet 5 ezer Ft előleg befizetésével február 21-ig az
irodán és a sekrestyében.

·

Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a plébánia OTP-számláját
szeretnénk megszüntetni, ezért kérjük, már ne oda utaljanak, hanem a
fejlécünkben szereplő CIB-számlára.

Csütörtök, február 11., Betegek világnapja

MTörv 30,15-20 Lk 9,22-25
Délelőtt 9-től 12 óráig plébániánkon találkozót tartunk a betegeinket gondozó
családtagok, alkalmazottak és látogatók részére.
Akik a reggel 8 órai szentmiséről érkeznek, azokat szerény agapéval várjuk.
Témák: szándék, imádság, munka, meghallgatás, beszéd
Előadók: Bakos Zsolt atya, Albrecht Klára SM nővér, Dr. Vasváry Arturné lelki
segítő
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
18.00: Loretói litánia
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, február 12.
Iz 58,1-9a Mt 9,14-15
12.00: Amtmann Árpád temetése a Szent Gellért urnatemetőben
17.30: gyóntatás: Bence atya
17.45: keresztút a képviselőtestület tagjainak közreműködésével
Esti szentmise után vesperás

I. zsoltárhét
MTörv 26,4-10 Róm 10,8-13 Lk 4,1-13

