
Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388 XIV./7. szám
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/ 2016. február. 14.
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 Böjtel hava
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: hétköznap: 8, 18.30  vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30                      Miserend: H-Szo: 8, 1830; Vas.: 7, 9, 11:30, 18:30

N A P T Á R

Nagyböjt 1. vasárnap, február 14. I. zsoltárhét
MTörv 26,4-10  Róm 10,8-13  Lk 4,1-13

Testvérem! Prohászka Ottokár - a magyarok lelki nevel je -
Nyitrán született 1858-ban. Római tanulmányai után rövid ideig káplán,
majd az esztergomi szeminárium lelki vezet je. Professzor is volt,
1905-ben pedig székesfehérvári püspöknek nevezték ki. Szociális
érzékenység , pl. földet oszt, alázatos ember, a római döntésnek
is aláveti magát. Ismert író és közkedvelt szónok, akit a férfiak is
szívesen hallgatnak. Farkas Edittel megalapította a Szociális
Missziótársulatot. Megel zte korát, a II. Vatikáni Zsinat el futárának
szokták nevezni. Prédikáció közben lett rosszul és másnap, 1927.
április 2-án halt meg. «Elmélkedések az Evangéliumról» cím
könyvéb l idézek:

„Hamut szór fejünkre az egyház, b jtbe s Krisztus
kínszenvedésének benyomásai alá állít; mindezzel mély megtör dést s
penitenciát sürget, valamint nagylelk  szeretetet a szenved  Jézus
iránt. Meg akarunk alázódni hamuban; a hamu halálunkat hirdeti,
hirdeti éltünk elhervadását, érzékiségünk s testiségünk elporladását s

nösségünk büntetését: por vagy, porrá leszesz! […] A halál is életr l
beszél, életr l, melyet éltünk s melyet élni fogunk.”

Testvérem! Te mire gondolsz most nagyböjt elején, amikor hamut
hintenek a fejedre? Prohászka püspök atya a nagylelk  szeretetre
utal. Ez tesz minket alkalmassá a böjtre, a megtartóztatásra, a
Krisztushoz való hasonlításra. A HAMU ÉBRESSZEN RÁ A VALÓSÁGRA. AZ
ÁLMOK VILÁGÁBÓL LÉPJÜNK A REALITÁSOK TALAJÁRA! Csak így lehet
boldog az életünk. [M.a.]
A szentmisék elején lesz a hamvazás
11.30: a szentmise keretében a bérmálkozók kiválasztásának szertartása
18.00: vesperás

Hétf , február 15. Lev 19,1-2.11-18  Mt 25,31-46
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30:  Krisztinavárosi  este:  vendégünk Morandininé Harrach Ágnes, aki Svédországról,
történelmér l, hírességeir l további ismeretekkel ajándékoz meg bennünket.

Kedd, február 16. Iz 55,10-11  Mt 6,7-15
14.00: Fialovits Margit temetése a Farkasréti Mindenszentek templomban bemutatott

engesztel  szentmise után az altemplomban
17.30: gyóntatás: elmarad

Szerda, február 17. Jón 3,1-10  Lk 11,29-31
8.00: szentmise a Testvéreink által kért imaszándékokra
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája

Csütörtök, február 18 Eszt 14,1.3-5.12-14  Mt 7,7-12
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
21.00: Irgalmasság éve alkalmából Olvasmányos imaóra

Péntek, február 19. Ez 18,21-28  Mt 5,20-26
12.30: Pánczél Károlyné temetése az Újköztemet ben
IFI LELKI HÉTVÉGE KEZD DIK, aki szeretne bekapcsolódni, jelentkezzen Várhegyi

Orsinál a 06-20/ 2331318-as telefonon, a további eligazítást t le fogja megkapni
17.30: gyóntatás: Bence atya
17.45: keresztút a Karitász munkacsoport tagjainak közrem ködésével
Esti szentmise után vesperás

Szombat, február 20, MTörv  26,16-19  Mt 5,43-48

 8.00: engesztel  szentmise Pánczél Károlyné lelkiüdvéért
10.00-t l feln ttek lelki napja a plébánián
18.00 Loretoi litánia

Nagyböjt 2. vasárnap, február 21. II. zsoltárhét
Ter 15,5-12.17-18  Fil 3,17-4,1  Lk 9,28b-36

18.00: vesperás
Péliföldszentkereszten  március 4-6-ig lesz a feln tt lelkigyakorlat. Részvételi díj 10 ezer
Ft/f . Ma van a jelentkezési határid , amit  5 ezer Ft befizetésével,  a mai napon még a
sekrestyében meg lehet tenni. Szükség esetén kedvezményt adunk. Buzdítjuk
Testvéreinket a részvételre!

H Í R E K
- Ismételten felhívjuk Kedves Testvéreink figyelmét, hogy egyházközségünk igyekszik
megoldást találni arra a felmerül  igényre, hogy mozgáskorlátozott, valamint más
rászoruló testvéreink (pl.: messzebbr l érkez  nagycsaládosok) részére lehet vé váljon a
vasárnapi miselátogatási célú parkoló használat. Kérjük az érintett testvéreket, hogy
felmerül  igényük jelzése céljából személyesen vegyék fel a kapcsolatot Mihály atyával
február végéig.
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