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N A P T Á R

Nagyböjt 4. vasárnapja, március 26.                                             4. zsoltárhét
Örvendező vasárnap                            1Sám 16,1b.6-7.10-13a  Ef 5,8-14  Jn 9,1-

41

Testvérem! Nagyböjt középső, negyedik vasárnapját «laetare», örvendező
vasárnapnak hívjuk. Nagy okunk van az örömre, ezért virággal díszítjük ezen a
napon az oltárt, az orgona egész szentmise alatt szólhat, a pap rózsaszínű
miseruhát ölthet. Örömünk egyik oka az, hogy a katekumenek által új tagokkal
gazdagodik Egyházunk. A másik ok pedig, hogy a húsvéti készület nagyobb
felén túl vagyunk már. Könnyebb lesz a hátra levő böjti időt átélnünk, ha örülni
tudunk. A mai szentmise kezdőéneke így hangol minket erre a lelkületre:
„Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből
örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek
megnyugszik anyja kebelén.” (Iz 66,10-11)

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Mi
vagyunk Isten új választott népe, akik a katekumenekkel együtt készülünk Húsvét
ünnepére és velük együtt örvendezünk. Szívből örüljetek, akik azelőtt
szomorkodtatok. Természetesen az öröm és a szomorúság együtt jár, de a végső
szó mindig Isten örömhíre, a feltámadás. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek
megnyugszik anyja kebelén. A jóllakott csecsemő a megelégedettség állapotát
juttatja eszünkbe. Mi is örömünket és békénket csak Isten ölében találhatjuk
meg.

Testvérem! Ha nehéz is, mégis higgyük el: az igazi örömre a kereszt útja
vezet bennünket. Ezért természetes, hogy A NAGYBÖJTHÖZ HOZZÁTARTOZIK AZ ÖRÖM, S
ÍGY AZ ÖRÖM VASÁRNAPJA IS! [M.a.]

Ezen a vasárnapon délelőtt a szentmisék alatt nincs gyóntatás.
18.00: vesperás
A mai nap a Karitász által meghirdetett tartós élelmiszer gyűjtés zárónapja.

Hétfő, március 27. Iz 65,17-21  Jn 4,43-54
17.30: gyóntatás: elmarad
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Kedd, március 28. Ez 47,1-9.12  Jn 5,1-16
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
18.00: A Mária Légió mozgalom bemutatása az oratóriumban

Szerda, március 29.                                                        Iz 49,8.15  Jn 5,17-30
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: Gyóntatás: László atya

Csütörtök, március 30. Kiv 32,7-14  Jn 5.31-47
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Péntek, március 31. Bölcs 2,1a.12-22  Jn 7,1-2.10.25-30
11.15: Pagony Ivánné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
16.00: szentmise Pagony Ivánné Antónia lelkiüdvéért
17.30: gyóntatás: Bence atya
17.45: keresztút a cserkészek közreműködésével
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, április 1. Jer 11,18-20  Jn 7,40-53
18.00: Loretoi litánia
Az esti szentmise után országos gyűjtés a Szentföld javára.

Nagyböjt 5. vasárnapja, április 2. 1. zsoltárhét
Ez 37,12-14  Róm 8,8.11  Jn 11,1-45

10.00: szentóra
17.45: Ezen a vesperáson a Zeneakadémia Egyházzene tanszakának hallgatói és
szkólánk a gregorián énekeket középkori többszólamú tételekkel egészíti ki.
Minden szentmise után országos gyűjtés a Szentföld javára.

F O N T O S

Kérjük Testvéreinket, hogy az  adójuk  1  %-ról  történő rendelkezést
mindnyájan tegyék meg az esedékes SZJA-bevallás keretében. „A nulla
összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes,  mert  az  állam  a
nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak”, idézzük
Püspöki Karunk körlevelét.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második 1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket krisztinavárosi
intézményeink javára:
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.


