
Sir 35,1-15
Mk 10,28-31

Sir 17,20-28
Mk 10,17-27

Naptár
Évközi 8. vasárnap, február 26.
Könyörg  nap a világ éhez iért Iz 49,14-15 – 1Kor 4,1-5 – Mt 6,24-34

Testvérem! A mai kezd ének a 17. zsoltár egyik részlete. Ennek a
zsoltárnak a történelmi hátterét a szokásosnál jobban ismerjük, mert ez
a hálaének szinte szó szerint megtalálható Sámuel második könyvének
22. fejezetében. A szentírás magyarázók szerint Dávid akkor énekelte
ezt a zsoltárt, amikor eszébe jutott, hogy templomot épít az Úrnak,
mert az Úr megszabadította minden ellenségét l. Dávid tehát a saját
’b rén’ tapasztalta meg, amit az introitusban imádkozunk: „Az Úr
oltalmamra kelt, kivezetett biztonságos helyre, megszabadított, mert
kedvét leli bennem.” (19-20)

Az Úr oltalmamra kelt. Dávid megtapasztalta, hogy Isten szereti,
hiszen harcolt érte. Kivezetett biztonságos helyre. Lássuk meg a
hasonlat szépségét: a bizonytalan hely a szorongattatás jelképe; a
biztonságos hely pedig a szabadság, a szabad tér jelképe.
Megszabadított, mert kedvét leli bennem. Eszembe jut Jézus
keresztségének eseménye, ahol ezt halljuk: „Ez az én szeretett Fiam,
akiben kedvem telik!” (Mt 3,17) Dávid tudja tehát, hogy az Úrhoz
tartozik.

Testvérem! AMIKOR SZENTMISÉRE, TEMPLOMBA ÉRKEZÜNK, BENNÜNK
IS AZ A LELKÜLET LEGYEN MINT DÁVIDBAN, AKI TEMPLOMOT AKART ÉPÍTENI
AZ ÚRNAK. Vegyük észre Atyánk oltalmát és ezért töltse el a hála
szívünket! Tartsuk biztonságos helynek a szentmisét, hiszen itt
Jézussal lehetünk együtt! Vezessen minket is Isten Lelke – gondoljunk
a Krisztus felett lebeg  galambra –, hogy teljesíteni tudjuk Isten akaratát
s így bennünk is kedvét lelje az Úr! [M.a.]

18:00  Vesperás
Minden szentmise után országos gy jtés a katolikus iskolák javára

Hétf , február 27.
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
20:00  Fiatal feln ttek hittanórája

Kedd, február 28.
17:30:  Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

A NAGYBÖJT

A nagyböjti id  célja a húsvét ünneplésének el készítése. A nagyböjti
liturgia hangolja a húsvéti misztérium megünneplésére mind a
kereszténységre készül ket a keresztény beavatás különféle fokozatai
által, mind a hív ket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és b nbánatot
tartanak. A nagyböjti id  hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a
szentmise megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetét l a húsvéti virrasztásig
nem mondunk Alleluját.

HAMVAZÓSZERDA, március 1. Zsolozsma saját
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: László atya
18:00  Oltáriszentség litánia
18:30  Szentmise
20:00  Taize-i imaóra az Oltáriszentség el tt !!!
Kérjük Testvéreinket, hogy jelentkezzenek adorálásra – félórás
id beosztás szerint – a sekrestyében elhelyezett íven
16-18  Karitász fogadóóra a plébánián
A mai naptól jelenik meg a nagyböjti készületet segít  keresztúti
gondolatot és a nagyböjti programot tartalmazó lap. Minden család vigyen
magával egyet a padok mögötti asztalról!

Ezen a napon a fels  tagozatos hittanóra elmarad

XV/9. szám
2017. február 26.

Böjtel  hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H-Szo: 8, 18:30   Vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél
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MTörv 30,15-20
Lk 9,22-25

Iz 58,1-9a
Mt 9,14-15

Iz 58,9b-14
Lk 5,27-32

Csütörtök, március 2.
16:30  Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
18:30  Szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája

Els  péntek, március 3.
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17:30  Gyóntatás: Bence atya
17:45 Keresztút a képvisel testület tagjainak közrem ködésével
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és
vértanú

10:00 Feln tt lelki nap a plébánián. A részt vev k itt ebédelhetnek.
17:30  B nbánati liturgia minden korosztálynak. A litánia elmarad.
Az esti szentmise elején hamvazunk

Nagyböjt 1. vasárnapja, március 5.
Ter 2,7-9; 3,1-7 – Róm 5,12-19 – Mt 4,1-11

Ezen a napon minden szentmise elején hamvazunk
 9:00  A szentmisén a gyermek scola énekel
10:00  Szentóra
18:00  Vesperás
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F O N T O S

Kérjük kedves Testvéreinket, hogy az adójuk 1 %-ról történ
rendelkezést tegyék szívügyükké az Egyház számára az adóbevallások
idején. Akár a nulla összegr l szóló rendelkezés is rendkívül értékes.

A második 1%-ról is köszönettel vesszük rendelkezésüket krisztina-
városi intézményeink javára.

Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.

Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.

Kedves Testvérek!
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a szentmisén az olvasmány,
szentlecke, könyörgés felolvasásában. Várjuk a testvérek jelentkezését

név,
telefonszám,
e-mail cím

megadásával a krisztina.olvasas@prodet.hu e-mail címen.
Számítógépet nem használó testvérek számára a sekrestyében is
lehetséges jelentkezni.

H Í R E K

Fiatal feln tt lelkigyakorlat Csornán, március 3-5-ig
Várjuk az egyemr l kikerült és a munkásévek kezdetén lev  fiatalokat!
Csornán, a premontrei szerzeteseknél leszünk egy hétvégés
lelkigyakorlaton.
Péntek délután, munka után indulunk, vasárnap este érkezünk haza.
Jelentkezési határid : március 1.
Jelentkezni zsofia.gertheis@gmail.com címen lehet, itt további
tudnivalókról is kapunk tájékoztatást.
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