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Évközi 3. vasárnap, január 22.

Iz 8,23b-9,3 1Kor 1,10-13.17 Mt 4,12-23

Testvérem! Korunkban szinte kitapintható, hogy világunk Isten nélkül
akar élni. Nemcsak abban látszik ez, hogy az ember csak a maga erejére
akar támaszkodni, hanem abban is, hogy ezeket a jelszavakat halljuk:
«az Isten halott», illetve «hogy lehetsz ilyen elmaradott, hogy még
hiszel». Mi mégis ma azért jövünk szentmisére, hogy a zsoltárossal
együtt énekeljük: „Énekeljetek az Úrnak új éneket, minden föld az Úrnak
énekeljen. Színe előtt jár a fényesség és a fönség, szentélyében erő és
dicsőség!” (95,1.6)
Mai introitusunk azokból a zsoltárokból való, amelyeknek közös
témája az Isten királysága. A zsidó nép ezt megtapasztalta történelme
folyamán. Jahve, az Úr közvetlenül irányította népét. (átkelés a Vöröstengeren; pusztai vándorlás; stb.) Ezért kell neki új éneket énekelni, ami
az ének zsengéjét jelenti. Ezért ne csak a választott nép fiai, hanem
minden föld (nép) az Úrnak énekeljen. Ezért Ő a fönség. R. Guardini
mondja: Mi a fönség? Az, ami az ember szabadságvágya és
személyiségkultusza miatt feledésbe merült. A fönség az elevenen
uralkodó szentség. A szépség, a hatalom és a fényesség Isten ragyogó
nagyszerűsége, melyről a próféták megrendítő szavakkal szólnak. (Vö.:
Iz 6)
Testvérem! Mi is azért jöjjünk a szentmisére, hogy a zsengét, a javát
adjuk mennyei Atyánknak. Tekintsük feladatunknak, hogy Krisztus Királyt
megismertessük mindenkivel. A találkozás járja át életünket, hiszen
szentélyéből erőt és kegyelmet nyerhetünk. JELENLÉTÜNK TEHÁT
HIRDESSE ISTEN LÉTÉT ÉS DICSŐSÉGÉT, FÉNYESSÉGE PEDIG MUTASSON
UTAT HÉTKÖZNAPJAINKBAN!
[M.a.]
9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel
18.00. vesperás

17.30: a 8. istentisztelet az Országúti Ferences templomban (Margit krt. 23.)
8. nap, (befejező alkalom): „…BÉKÜLJETEK MEG ISTENNEL…” (2Kor 5,20)
Olvasmányok: Mik 4,1-5:
Az utolsó napokban az igazság fog uralkodni.
Zsolt 87:
Dicső dolgokat beszélnek Istenről.
Jel 21,1-5a:
Isten új eget és földet teremt.
Jn 20,11-18:
A feltámadott Krisztussal való találkozás.
személyes küldetéssel jár.
Hétfő, január 23.

Zsid 9,15.24-28 Mk 3,22-30

17.30: gyóntatás: Mihály atya

20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, január 24. Szalézi Szent Ferenc püspök és egyháztanító
Zsid 10,1-10 Mk 3,31-35
Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, január 25. PÁLFORDULÓ, (Szent Pál apostol megtérése)
ApCsel 22,3-16 v. ApCsel 9,1-22 Mk 16,15-18
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntat: Pályi László atya
Csütörtök, január 26. Szent Timoteus és Szent Titusz püspökök.
2Tim 1,1-8 v. Tit 1,1-5 Lk 10,1-9
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, január 27.
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Zsid 10,32-39 Mk 4,26-34

Szombat, január 28. Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyháztanító
Zsid 11,1-2.8-19 Mk 4,35-41
10.00: Lugosiné Hladik Róza temetése az Újköztemetőben
15.30: Nyugdíjas délután a Cserkészotthonban
18.00: Loretói litánia
Évközi 4. vasárnap, január 29.
18.00. vesperás

Szof 2,3.3,12-13 1Kor 1,26-31 Mt 5,1-12a

H I R D E T J Ü K
Ajánljuk Testvéreinknek, hogy a hagyományos lakásszentelés elvégzésére
lehetőleg még januárban kérjék fel az Atyákat.
A 2018. évi bérmálásra most kezdjük a felkészülést. Az
első esemény február 10-én pénteken 5 órakor lesz a
templom sekrestye feletti hittantermében, ahová az egyik
szülő kíséretével várjuk a fiatalokat. Ekkor adunk részletes
tájékoztatást
a
bérmálkozással
kapcsolatban.
A felkészülésben azok a fiatalok vehetnek részt, akik most
járnak a 8. osztályba, vagy idősebbek, több mint egy éve
voltak elsőáldozók és a tavalyi évben hitoktatásban
részesültek.
Azok a felnőtt testvéreink, akik szeretnének bérmálkozni és még nem
bérmálkoztak, szintén erre az alkalomra jöjjenek el.
Február 11-én, szombaton, Betegek világnapján betegeink és 70 évnél
idősebb testvéreink, ha erre az alkalomra felkészülnek, délelőtt 10 órakor értük
felajánlott szentmise keretében vehetik föl a betegek szentségét
templomunkban. A felkészüléshez lelki nap lesz plébániánkon az előző napon, febr.
10-én pénteken délelőtt 11-től 17 óráig. Ebédről gondoskodunk, ezért kérjük a
jelentkezőket, hogy szándékukat és diétás étkezési szokásaikat, igényeiket
minél előbb jelezzék. Indokolt esetben a felkészítést és a szentség
kiszolgáltatását is elvégezzük a beteg lakásán!
Február 18-án, szombaton Beteg a családban címmel találkozót tartunk
plébániánkon a betegeinket gondozó családtagok, alkalmazottak és látogatók
részére, szakmai előadásokkal bővített imádságos programmal, délelőtt 10-től 13
óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk !
Templomunkat, papjainkat és kántorunkat tervezhető éves költségvetésből
kell fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget téve
Püspökeink felhívásának – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi
hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 107004165647879-51100005 számú folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban
lehetséges, egyes vasárnapokon pedig sekrestyénkben is.

Ré-i zarándoklat – új lehetőség
Az őszi olaszországi zarándoklatunkra többen azért nem
jelentkeztek, mert nem tudják vállalni a hosszú autóbusz-utazást.
Ezért alternatív megoldást is kerestünk fapados légi járattal és
autóbusszal kombinálva. A nagyobb létszám (kb. 30-35 fő) továbbra
is a teljes úton a zarándok-busszal utazna, a zarándokok egy kisebb
(max. 14 hely) csoportja pedig Budapest és Milánó között repülővel
utazhatna oda-vissza. A Milánó és Re közötti kb. 200 km-es utat
odafelé és visszafelé is együtt tennénk meg a zarándok-buszon
utazókkal. A következő lehetőség kezd kirajzolódni:
Oda út repülővel:
Indulás: Okt. 20. 6:00 Bp. Ferihegy – Milano (Malpensa)
(körülbelül másfél óra)
Várakozás, majd beszállás a zarándok-buszunkra,
érkezés Re-be kb. 16:00 – 17:00 óra között.
Vissza út repülővel:
Indulás: Okt. 23. 5:00 Re-ből Milánóba a közös zarándok-busszal.
Érkezés kb. 9:00 óra
Várakozás a reptéren, majd felszállás: 14:30-kor,
érkezés Bp. Ferihegyre: 16:00 órakor.
A repülőjegy ára jelenleg kb. 50.000.- Ft oda-vissza, de ez szinte
napról-napra változik.
Feltétel: 1 héten belül le kell foglalni a fapados repülő jegyeket.
(max. 14 helyre foglalunk)
Ezért kérjük, hogy akik szeretnének repülővel zarándokolni,
legkésőbb január 27. péntek 11 óráig jelentkezzenek a plébánia
irodájában iroda-időben és előlegként 50.000.- Ft-t fizessenek be.
(Természetesen a jelentkezés sorrendjét figyelembe vesszük.)
Később még 200 €-t kell fizetniük.
Foglaláskor meg kell adni a következő adatokat: Név, születési
hely és időpont. Azt a nevet adjuk meg, ami az úti okmányban
szerepel: (Személyi igazolvány, vagy útlevél.)
Aki ezt a változatot választja, annak a teljes útiköltsége valamivel
többe kerül, de a pontos árakat utókalkulációval tudjuk csak
kiszámolni.
A zarándoklatról további részleteket a hirdető-táblánkon
olvashatnak.

