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Szent György hava

N A P T Á R
Nagyböjt 5. vasárnapja,
április 2.
1. zsoltárhét
Miserend: hétköznap:
8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30
Ez 37,12-14 Róm 8,8.11 Jn 11,1-45

Testvérem! A nagyböjthöz hozzátartozik a kereszt tisztelete. A
középkorban elterjedt a «crux gemmata» (ékköves kereszt) használata, mely a szenvedés mellett a Megváltó győzelmére is utalt. Igen
gyakran öt ékkövet tettek a keresztre az Üdvözítőn a feltámadás után
is megmaradó öt szent sebet jelezve. A IX. századtól először az
egész nagyböjtben, majd később csak fekete vasárnaptól takarták
le a «crux gemmata»-t, hogy az ékkövek ne tereljék el a figyelmet
a szenvedésről. Ez később átterjedt a feszületekre is, ahol inkább a
szenvedés misztériuma iránti tiszteletet emeli ki. A szenvedés
eltakarása talán segíthet, hogy ráébredjek Krisztus szeretetének
nagyságára. A II. Vatikáni Zsinat óta ez az eltakarás már szabadon
alkalmazható.
A mai szentmise kezdőéneke a 42. zsoltár elejét idézi:
„Szolgáltass nekem igazságot, Istenem, az istentelen néppel szemben
védd ügyemet, ments meg a gonosz és álnok emberektől, mert te vagy
az én megmentő Istenem.” (1-2) Mindannyian keressük igazunkat.
Természetesen mi hívők megmentő Istenünknél keressük azt. A
teremtett világ, a lila lepelhez hasonlóan, eltakarja előlünk mennyei
Atyánkat. Igen nagy baj, ha ezért igazság keresésemben megragadok
az istentelen népnél, vagy az álnok embereknél. A lila lepel inkább
segítsen bennünket a teljesebb igazság megismerésében!
Testvérem! A lepel a kereszten nem a gyász, hanem a
megváltás hangsúlyozásának jele. NAGYBÖJT UTOLSÓ KÉT HETÉBEN MI
SE ENGEDJÜK, HOGY BÁRMI ELVONJA FIGYELMÜNKET ÜDVÖZÍTŐ
ISTENÜNKTŐL!
[M.a.]
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.

Hétfő, április 3.
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Jn 8,12-20
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
19.30: Képviselőtestület gyűlése a plébánián
Kedd, április 4.
Szám 21,4-9 Jn 8,21-30
17.00: Az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében filmvetítés Pio atya
életéről
17.30: Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, április 5.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: Gyóntatás: Csaba atya
Esti szentmise után Biblia óra.

Dán 3,14-20.19 Jn 8,31-42

Csütörtök, április 6.
Ter 17,3-9 Jn 8,51-59
16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
18.30: Szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája.
Első péntek, április 7.
Jer 20,10-13 Jn 10,31-42
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban.
12.00: Szondi Ferencné temetése a Farkasrét–alsó temetőben
16.30: Ökumenikus keresztút indul a Horváth-kertből a tabáni kereszthez
17.30: Gyóntatás a keresztút után: Bence atya
Az esti szentmise után vesperás.
Szombat, április 8.
8.45: Tóth Mihályné temetése Óbudán
18.00: Lorettói litánia

Ez 37,21-28 Jn 11,45-57

Virágvasárnap AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK vasárnapja, április 9. 2. zsoltárhét
Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Mt 26,14-27.66
11.00: Ünnepi szentmise, mely körmenettel, barkaszenteléssel veszi kezdetét. a
szentmisén a felnőtt szkóla passiót énekel. Kérjük a Testvéreket, hogy
barkát hozzanak magukkal.
18.00: Vesperás
Áprilisi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy egyházközségünk tagjai minél többször és
buzgóbban végezzék a keresztutat és a fájdalmas szentolvasót.

Szent László imacsoport: hogy feltámadt édes Üdvözítőnk adjon sok kegyelmet,
hogy az irgalmas szeretetet ezután még jobban gyakoroljuk
felebarátainkkal – az Ő nagyobb dicsőségére.

