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N A P T Á R

Évközi 4. vasárnap, január 29. Szof 2,3.3,12-13  1Kor 1,26-31  Mt 5,1-12a

Testvérem! Mai introitusunk a 105. zsoltárból való: „Szabadíts meg
minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts egybe a pogányok közül, hogy szent
nevedet magasztaljuk és dicséreted legyen dicsekvésünk.” (47) A zsoltárok
megértésében sokat segítenek nekünk az ún. «zsoltárorációk». (Három ilyen
könyörgéssorozatot ismerünk. Általában még az I. évezredben keletkeztek.
Ezek a zsoltár gondolataival, szavaival igyekeznek megfogalmazni egy-egy
zsoltárnak a Megváltóval való kapcsolatát.) A mai kezdőének zsoltára után az
egyik sorozatban ezt az orációt olvassuk: „Emlékezzél meg, Urunk,
mirólunk, jóakarattal néped iránt, – és minket, kiket a bűn szolgasága
szétszórt, gyűjts egybe üdvösséget hozó látogatásoddal.”

A 105. zsoltár először bűnbánóan felsorolja a zsidó nép életének negatív
eseményeit. Utána biztosít arról, hogy Isten mindig megemlékezik
szövetségéről, majd elhangzik a kezdőéneknek kiemelt vers. A választott
népet Isten bűnei miatt szórta szét. A bűnvallomás után ezért a zsoltáros az
összegyűjtésért imádkozik. Azért biztos a meghallgatásban, mert Jahve
hűséges. Így tehát máris dicséri és magasztalja az Urat.

Testvérem! Ma azért jöjjünk a szentmisére, hogy a bűnből fakadó
szétszórattatás megszűnjék. (Az ökumenére is gondolhatunk.) Hiszen
Jézus látogatása – a szentmisében is közénk jön – gyűjtött össze minket.
Kérjük tehát Urunkat: SZABADÍTS MEG MINKET BŰNEINKTŐL, HOGY TÉGED
EGYÜTT MAGASZTALJUNK ÉS DICSÉRJÜNK!   [M.a.]

9.00: gitáros szentmise
18.00: vesperás

Hétfő, január 30. Zsid 11,32-40  Mk 5,1-20
17.30: gyóntatás: Mihály atya

Kedd, január 31. Bosco Szent János áldozópap Zsid 12,1-4  Mk 5,21-43
Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, február 1. Zsid 12,4-7.11-15  Mk 6,1-6
16.00–18.00: karitász fogadóóra. Utána a karitász munkacsoport megbeszélése.
17.30: gyóntat: Pályi László atya
Az esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, február 2. URUNK BEMUTATÁSA (Gyertyaszentelő
Boldogasszony) Mal 3,1-4 v. Zsid 2,14-18  Lk 2,22-40 v. Lk 2,22-32
8.00: a szentmisén részt vesznek a Szent Gellért iskola diákjai
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus neve litánia
18.30: ünnepi szentmise gyertyaszenteléssel
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Első péntek, február 3. Szent Balázs püspök és vértanú
A szentmisék után balázsáldást osztunk. Zsid 13,1-8  Mk 6,14-29
A reggeli szentmise előtt gyóntatunk!
Délelőtt betegeinket meglátogatjuk és megáldoztatjuk otthonukban.
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.00: Jézus szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, február 4. Zsid 13,15-17.20-21  Mk 6,30-34
13.00: Szabó Ferenc és Ali Erzsébet esküvője
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise után balázsáldást osztunk.

Évközi 5. vasárnap, február 5. Iz 58,7-10  1Kor 2,1-5  Mt 5,13-16
A 9 órai szentmise után szentóra
18.00: vesperás
A szentmisék után balázsáldást osztunk.

H I R D E T J Ü K

Február 11-én, szombaton, betegek világnapján beteg és idős
Testvéreink délelőtt 10 órakor az értük felajánlott szentmise keretében
vehetik föl a betegek szentségét templomunkban, ha  velünk  készülnek  föl
erre. Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével a sekrestyében és az irodán
lehet jövő hétfőig, február 6-ig. További részletek a jelentkezési lapon!
Kérjük, most jelentkezzenek azok is, akik otthon szeretnének a szentségben
részesülni.


