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XV./12.szám

2017. március 19.
Böjtmás hava

N A P T Á R
Nagyböjt 3. vasárnapja, március 19. Apák napja
3. zsoltárhét
Kiv 17,3-7 Róm 5,1-2.5-8 Ján 4,5-42

Testvérem! A II. Vatikáni Zsinat visszaállította a katekumenátus (a
keresztény életre való lelki felkészülés) gyakorlatát. Régen az Egyházban a
nagyböjt 3. vasárnapján volt az els skrutínium (a katekumenek hitének
megvizsgálása) napja. A mai vasárnap kezd éneke - mely a húsvéti vigília
szertartás hetedik olvasmányából (Ez 36,16-28) idéz - erre az eseményre
emlékeztet: „Ha majd elismeritek, hogy én vagyok a ti szent Istenetek:
egybegy jtelek titeket az egész világról. Tiszta vizet hintek rátok, és
megtisztítlak minden gonoszságtól: új lelket adok belétek – mondja az Úr.”
A skrutínium célja: - hogy a keresztségre készül k értelmét és szívét
megtisztítsa. Tiszta vizet hintek rátok, és megtisztítlak minden gonoszságtól. hogy meger sítse ket a kísértéssel szemben. Új lelket adok belétek. - hogy
szándékuk szinte legyen és akaratukat segítse. Ha majd elismeritek, hogy én
vagyok a ti szent Istenetek. - hogy ragaszkodjanak Krisztushoz. Ezt a
gondolatot a kezd ének nem idézi: „Kiveszem testetekb l a k szívet, és
hússzívet adok nektek” (Ez 36,27).
Testvérem! Ezen a vasárnapon imádkozzunk sokat a keresztségre
készül kért, hogy át tudják adni magukat egészen Krisztusnak. De
gondoljunk a saját keresztségünkre is. A szüleink akkori döntését magunk
is meghoztuk-e már? Megtesszük azt, amit a katekumenekt l vár az Egyház?
KÉRJÜK TEHÁT ÉS ÉLJÜK MEG ATYÁNK ÓRIÁSI AJÁNDÉKÁT: MI EGÉSZEN AZ ÖVÉI
LEHETÜNK!
[M.a.]
A Katolikus Karitász március 19-t l 26-ig tartó országos tartós élelmiszer
gy jtésének els napja templomunkban.
9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel
18.00: vesperás
Az édesapáknak ma egy gyertyát vihetünk mindannyian. Ezt a gyertyát a
kijáratoknál lev kosarakból vehetjük magunkhoz. Ez a gyertya az
édesapák elhivatottságát jelképezi, hogy családjuknak igazi fénye
legyenek! Ha lehet, a meggyújtott gyertyánál imádkozzanak együtt a
családok az él vagy elhunyt édesapáért.

Hétf , március 20. SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZ Z MÁRIA JEGYESE
2Sám 7,4-5a.12-14a.16 Róm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a v. Lk 2,41-51a
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: Krisztinavárosi este: vendégünk: Nyáry Zsigmond, a Szent Gellért
katolikus Általános Iskola és Gimnázium igazgatója
Kedd, március 21.
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Dán 3,25.34-43 Mt 18,21-35

Szerda, március 22.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: Gyóntatás: László atya
Esti szentmise után Biblia óra

MTörv 4,1.5-9 Mt 5,17-19

Csütörtök, március 23.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája
Péntek, március 24.
Oz 14,2-10 Mk 12,28b-34
17.30: gyóntatás: elmarad
17.45: keresztút a Szociális Missziótársulat n véreinek közrem ködésével
Az esti szentmise után vesperás a másnapi f ünnepr l
Szombat, március 25.

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA, GYÜMÖLCSOLTÓ

Iz 7,10-14;8,10c Zsid 10,4-10 Lk 1,26-38
8.00: a szentmisén a lelki adoptáció kezdete
18.00: Loretoi litánia
18.30: vigilia szentmise a vasárnapról,
az esti szentmise alatt nem lesz gyóntatás
BOLDOGASSZONY

Nagyböjt 4., öröm vasárnapja, március 26.
4. zsoltárhét
1Sám 16,1b.6-7.10-13a Ef 5,8-14 Jn 9,1-41
Ezen a vasárnap délel tt nem lesz gyóntatás
18.00: vesperás
H Í R E K
"A Mária Légió a katolikus Egyház igazi arculatát jeleníti meg." (Szt. XXIII.
János pápa) A máriás lelkület , kiscsoportos összejövetelekre épül mozgalom
bemutatására 2017. március 28-án kedden 18 órakor az oratóriumban kerül
sor. Várjuk mindazokat, akik kedvet éreznek bekapcsolódni, illetve a plébánián
közösséget alapítani.

