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N A P T Á R
Évközi 4. vasárnap, január 28.

IV. zsoltárhét.
MTörv
18,15-20
1Kor
7,32-35
Mk 1,21-28
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! A mai olvasmány egyik fontos gondolata, hogy a választott nép
hallgasson a próféták szavára. (19) Ezt a gondolatot mélyíti el a 94. zsoltár, melyből
válaszos zsoltárunk idéz. A válasz így hangzik: „Bár hallgatnátok ma Isten szavára:
Népem, ne légy kemény szívű.” A «ma», a most nagyon lényeges. Ne legyünk későn
jött balga szüzek. (Vö.: Mt 25,1-13) Jézus se biztos, hogy visszatér, ha «ma» nem
nyitunk neki ajtót. (Vö.: Jel 3,20) Komoly tehát a felelősségünk, hogy «ma»
valósítsuk meg mindazt, amit az Úr vár tőlünk, amit ebben a zsoltárban üzen.
„Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és ujjongjunk üdvünk sziklája előtt.”
Örvendezni, ujjongani alapvetően csak együtt lehet. Az öröm igazából a közösség
megnyilatkozása. „Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hulljunk térdre Urunk,
Alkotónk előtt.” A leborulás az egyetlen helyes magatartás Isten előtt. Legyünk
bátrak ennek gyakorlásában. „Mert ő a mi Istenünk, mi pedig az ő népe, és kezére
bízott nyáj vagyunk.” Aki az «övé» - hozzá tartozik - az engedelmeskedik neki.
Mutassuk meg az engedelmességgel, hogy nyájához tartozunk.
Testvérem! A 94. zsoltár az Egyház hivatalos imájában, a zsolozsmában – több
mint 1500 éve – mindennapi imádságunk. Ezzel kezdjük az Isten dicséretét.
Megvalósítjuk azt, amit magában a zsoltárban olvasunk: „Dicsőítő énekkel lépjünk
színe elé, magasztaljuk őt zsoltárt zengve.” Hallgassunk tehát a prófétákra!
BIZONYÍTSUK EZZEL, HOGY ELFOGADJUK ŐKET, MINT AZ ÚR KÜLDÖTTEIT.
[M.a.]
8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás
17.30: nyolcadik istentisztelet:Országúti Ferencesek, Bp. II., Margit krt. 23.
8. nap. „ÖSSZEGYŰJTI A SZÉTSZÓRTAKAT… A FÖLD NÉGY SZÉLÉRŐL.”
Olvasmányok: Iz 11,12-13: Efraim nem irigykedik Júdára, és Júda sem lesz
Efraim ellensége.”
Zsolt 106,1-14;43-48: „gyűjts össze, hogy hálát adhassunk szent nevednek…”
Ef 2,13-19: „...lebontotta az elválasztó falat…”
Jn 17,1-12: „…én megdicsőíttettem őbennük.”
Hétfő. január 29.
2Sám 15,13-14.30.16.5-13a Mk 5,1-20
17.00: Szentmise elhunyt Dr. László Károlyné, Éva néni lelki üdvéért

Kedd, január 30.
2Sám 18,9-10.14b.24-25a.30-19,3 Mk 5,21-43
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig.
9.00: Dr. László Károlyné temetése a Farkasréti temetőben

Szerda, január 31. Bosco Szent János áldozópap
2Sám 24,2.9-17 Mk 6,1-6
8.00: a Szent Gellért Iskola növendékei részt vesznek a szentmisén
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Csütörtök, február 1.
1Kir 2,1-4.10-12 Mk 6,7-13
Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonkban
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Első péntek, február 2. Gyertyaszentelő Boldogasszony, URUNK BEMUTATÁSA,
szerzetesi hivatások világnapja
Mal 3,1-4 v. Zsid 2,14-18 Lk 2,22-40
7.15: szentmise az iskolában
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: Ünnepi szentmise gyertya szenteléssel
Esti szentmise után vesperás
Szombat, február 3. Szent Balázs püspök és vértanú.
15.30:Nyugdíjas délután a Cserkészotthonban
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise után Balázs áldás
Évközi 5. vasárnap, február 4.
8.30: a szentmisén a scola énekel
utána szentóra
18.00: vesperás
Minden szentmise után Balázs áldás

1Kir 3,4-13 Mk 6,30-34

I. zsoltárhét.
MTörv 18,15-20 1Kor 7,32-35 Mk 1,21-28

H Í R E K
Ma van a péliföldszentkereszti felnőtt lelkigyakorlatra jelentkezés határ napja.
A részvételi díj 10.000,- Ft/fő, jelentkezéskor 5.000,- Ft előleget kérünk befizetni.
Még van lehetőség jelentkezni a sekrestyében.
Febr. 10-én szombaton délelőtt 9 órától találkozót szervezünk meghívott előadókkal
a plébánián betegek és elaggottak családtagjai, gondozói és segítői részére.
Témáink: Hogyan látjuk és hogyan nézzük a beteget –hogyan lát a beteg minket–
a szenvedés teológiája. Minden érintettet szívesen látunk!
Betegek Világnapján, febr. 11-én vasárnap a 11.30 órai szentmisét beteg testvéreinkért
ajánljuk föl, akiket erre az alkalomra megkülönböztetett szeretettel hívunk és várunk.
Aki segítséget –kísérőt, kerekes-széket, autós szállítást– kér, kérjük: jelezze a
sekrestyében, az irodán vagy a karitász csoportnál, legkésőbb szerdán, febr. 9-ig.

