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XV./17.szám

2017. április 23.
Szent György hava

N A P T Á R
Húsvét 2., az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, április 23.

saját zsolozsma

ApCsel 2,42-47 1Pét 1,3-9 Jn 20,19-31

Testvérem! Két legnagyobb ünnepünket – karácsonyt és húsvétot –
nyolc napon keresztül ünnepeljük. Szükségünk van erre a két nyolcadra,
hogy az ünnepek misztériumát valamennyire átelmélkedhessük. Az
első és az utolsó napot nagyobb fénnyel ünnepeljük és ilyenkor egy-egy
fontosabb gondolat kerül a középpontba. Húsvétkor az első napon ez
Jézus feltámadása, a nyolcadik napon pedig a mi feltámadásunk, azaz
keresztelkedésünk. (Ezért volt „fehérvasárnap” a neve, mert az újonnan
megkereszteltek ekkor vetették le fehér ruhájukat.) A mai nap introitusa,
melyet Szent Péter első leveléből idézünk, erre utal: „Mint újszülött
csecsemők kívánjatok lelki, vizezetlen tejet, hogy tőle felnőjetek az
üdvösségre, alleluja.” (2,2)
Mint újszülött csecsemők. Egy héttel a keresztelésünk után az Istengyermekség csecsemőkorát éljük. Tőle felnőjetek az üdvösségre. A
növekedésnek két feltétele van: a gátló tényezők (bűn) levetése – lásd a
kezdőéneket megelőző verset a Péter-levélben – és a szent életre segítő
táplálék. Kívánjatok lelki, vizezetlen tejet. Az újszülöttek egész lényükkel
vágyakoznak az anyatejre. Az istengyermeki életben pedig ez nem más,
mint a Krisztus által felkínált evangélium igéi.
Testvérem! Mi után kívánkozunk mi igazából? Az üdvösségben
való növekedést fontosnak tartjuk? A pár évtizede a mai napra elrendelt
„irgalmasság vasárnapja” arra emlékeztet, hogy ez a növekedés csak Isten
irgalmából lehetséges. TÖREKEDJÜNK KERESZTSÉGÜNK KOMOLYAN
VÉTELÉRE, ÉS ALAKÍTSUK ÉLETÜNKET KERESZTSÉGI FOGADALMUNKNAK
MEGFELELŐEN!
[M.a.]
11.30: a tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje
18.00: vesperás
19.00: espereskerületi, búcsúi szentmise a lágymányosi Szent Adalbert Plébánia
Boldog Meszlényi Zoltán-templomában (Bp. XI. Etele út 3.), ahol a Testvéreket is
szeretettel várják.

Hétfő, április 24. SZENT ADALBERT A FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE
II. zsoltárhét
2Kor 6,4-10 Jn 10,11-16
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, április 25. SZENT MÁRK EVANGÉLISTA
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

1Pét 5,5b-14 Mk 16,15-20

Szerda, április 26.
ApCsel 5,17-26 Jn 3,16-21
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út
63. szám alatti helyiségében a Karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni!
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Esti szentmise után bibliaóra
Csütörtök, április 27.
ApCsel 5,27-33 Jn 3,31-36
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út
63. szám alatti helyiségében a Karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni!
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, április 28.
ApCsel 5,34.-42 Jn 6,1-15
10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út
63. szám alatti helyiségében a Karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni!
17.30: gyóntatás: elmarad
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, április 29. SIENAI SZENT KATALIN SZŰZ ÉS VÉRTANÚ, EURÓPA
TÁRSVÉDŐSZENTJE
1Jn 1,5-2,2 Mt 11,25-30
10.00-12.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció az MKDSZ Attila út
63. szám alatti helyiségében a Karitász munkacsoport szervezésében.
Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni!
11.00: Dudás Bálint és Madarász Katalin esküvője
18.00: Loretói litánia

Húsvét 3. vasárnapja, április 30.

ApCsel 2,14.22-28 1Pét 1,17-21 Lk 24,13-35

Búzaszentelő, könyörgő nap a jó termésért
18.00: az utolsó vesperás ebben a tanévben

