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XV./7.szám

2017. február 12.
Böjtelő hava

N A P T Á R
Évközi 6. vasárnap, február 12.

Sir 15,16-21 1Kor 2,6-10 Mt 5,17-37

Testvérem! Minden szentmisében Krisztus keresztáldozatát jelenítjük
meg. Jézus a kereszten e szavakkal adta ki lelkét: „Atyám, kezedbe ajánlom
lelkemet” (Lk 23,46). Ez a mondat a 30. zsoltárt idézi. (6. vers) A mai szentmise
kezdőénekét ebből a zsoltárból választották: „Te légy oltalmazó kősziklám és
megerősített házam, hogy megszabadíts engem! Erősségem és menedékem
valóban te vagy, neved miatt vezess és irányíts engem!” (3-4. vers) Sík Sándor
szerint – a zsoltár elején – a zsoltáros, csapások alatt görnyedve, bizalommal
fordul Istenhez.
Ha őszinte vagyok magamhoz, akkor világosan látom, hogy az élet feladatai
és veszélyei között mindenképpen támaszra van szükségem. Mesterünk üzenete
egyértelmű: „Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok, és terhek
alatt görnyedtek: én felüdítlek titeket!” (Mt 11,28) Isten tehát a mi kősziklánk
és megerősített házunk, aki sokszor bizonyította már hűségét. (Gondoljunk csak
Ábrahámra, vagy Dávid királyra, vagy akár magunk életének egy-egy
eseményére.) Így nemcsak ésszel tudhatjuk, hanem szilárdan remélhetjük is,
hogy benne nem csalatkozunk.
Testvérem! Jó tehát, ha van támaszunk. De kire bízzuk magunkat? Ha
erősségünk és menedékünk valóban az Isten, akkor az ő bölcsességét kell
választanunk és nem a magunk belátását. (Vö.: Péld 3,5) A mai szentmisére –
de minden szentmisére is – azért jöjjünk, hogy megismerjük Isten bölcsességét!
Jézustól tanulva, egészen rá bízzuk magunkat, ő vezessen és irányítson minket!
[M.a.]
9.00: gitáros szentmise
11.30: szentmise Rozsályi Zoltán atya halálának 11. évfordulóján
18.00: vesperás

Hétfő, február 13.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Ter 4,1-15.25 Mk 8,11-13

Kedd, február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök, Európa
társvédőszentje
ApCsel 13,46-49 Lk 10,1-9
18.00: Héray András atya gyóntat a szentmise kezdetéig
Szerda, február 15.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Csaba atya

Ter 8,6-13.20-22 Mk 8,22-26

Csütörtök, február 16..
Ter 9,1-13 Mk 8,27-33
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért (első csütörtök helyett)
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, február 17.
17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise után vesperás

Ter 11,1-9 Mk 8,34-9,1

Szombat, február 18.

Zsid 11,1-7 Mk 9,2-13
10.00: „Beteg a családban” – családtagok, gondozók és látogatók találkozója
meghívott előadókkal a plébánián kb. 13 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
18.00: Loretói litánia

Évközi 7. vasárnap, február 19.
Lev 19,1-2.17-18 1Kor 3,16-23 Mt 5,38-48
9.00: a gyermek scola énekel
10.30: Bujtás-Gubis Regő keresztelője
18.00: vesperás

H Í R E K
Kedves Testvéreink! A Havas Boldogasszony Hírlevelet elektronikus formában
elküldjük azoknak, akik a havas.hirlevel@gmail.com e-mail-címen ezt számunkra
jelzi.

