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N A P T Á R
Évközi 5. vasárnap, február 4.

I. zsoltárhét.
Jób 7,1-4.6-7 1Kor 9,16-19.22-23 Mk 1,29-39

Testvérem! A mai válaszos zsoltárt a 146.-ból idézzük. Ennek az
orációja így kezd dik: «Kötözd be, Isten, mindenható Atya, a te
népednek sebeit.» A ma olvasott evangéliumban Jézus segít a
szenved kön. Az olvasmányban pedig Jób panaszát halljuk.
lázad
nehéz helyzetében, de nem Isten ellen, hanem Isten el tt. A válaszos
zsoltár szerz je másféle utat ajánl nekünk bajaink elviselésére.
A 146. zsoltárt több magyarázó szerint Nehemiás idejében írták. A
babiloni fogságból hazaérkez k igyekeznek rendezni soraikat. (Vö.:
Neh 12,27kk) Rádöbbennek arra, hogy Isten segítette ket. Ezért a
válaszban ezt imádkozzuk: „Dicsérjétek az Urat, aki a megtört szív eket
meggyógyítja.” Az Isten-dicséret, nekünk hív knek, állandó feladatunk.
Csak akkor fogjuk teljesíteni, ha érzékenyek vagyunk, igyekszünk
észrevenni segítségét. „Jeruzsálemet az Úr újjáépíti, Izrael szétszórt
fiait egybegy jti.” A választott nép már másodszor élheti meg a
szabadulást. Akiben ez tudatosul, az tudja, hogy van reménye, mindig
számíthat Isten segítségére.
Testvérem! Merjük a nehézségek ellenére mennyei Atyánkat
dics íteni. A zsoltáros így figyelmeztet: „Dicsérjétek az Urat, mert jó
dolog t áldani, Istenünknek kedves a dicséret.” Szent Ágoston pedig
hozzá teszi: «Legyen összhang énekünk és mindennapi magatartásunk
között.» NE CSAK SZAVAINK, HANEM ÉLETÜNK IS BIZONYÍTSA, HOGY
NEHÉZSÉGEINK KÖZÖTT IS TUDJUK ATYÁNKAT DICS ÍTENI!
[M.a.]
8.30: a szentmisén a scola énekel
utána szentóra
18.00: vesperás
Minden szentmise után Balázs áldás
A mai nap a Péliföldszentkeresztre meghirdetett lelkigyakorlatra jelentkezés
határnapja. Még szívesen elfogadunk jelentkezéseket a sekrestyében.

Hétf . február 5. Szent Ágota sz z és vértanú.
17.30: gyóntatás: Csaba atya
19.30: a képvisel testület gy lése a plébánián

1Kir 8,1-7.9-13 Mk 6,53-56

Kedd, február 6. Miki Szent Pál és társai vértanúk
1Kir 8,2-23.27-30 Mk 7,1-13
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkés bb 10 óráig.
16.30: Fausztina - Az irgalmasság üzenete c. film vetítése
az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében
19.00: Biblia óra

Szerda, február 7.
1Kir 10,1-10 Mk 7,14-23
12.00: Bárány Sándorné temetése a Újköztemet ben
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra
Ma van a határnapja segít k kérésének, hogy febr. 11-én, Betegek Világnapján a ½ 12
órai szentmisére betegeinket elhozhassuk. Ezt a szentmisét értük ajánlja fel
plébános atya.
Csütörtök, február 8.
1Kir 11,4-13 Mk 7,24-30
9.30: kultúrséta indul templomunktól Karátson Gábor író-fest
vész A csodálatos
kenyérszaporítás c. id szaki kiállítására a Bibliamúzeumba.
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája
Péntek, február 9.
1Kir 11,29-32.12,19 Mk 7,31-37
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise a Testvérek gy jtött imaszándékaira
Esti szentmise után vesperás
Szombat, február 10. Szent Skolasztika sz z
1Kir 12,26-32.13,33-34 Mk 8,1-10
9.00-12.00: Beteget gondozó családtagok és ápolók találkozója a plébánián.
Meghívott el adóink: Ámon Ottó, Albrecht Klára Edit SM, Dr. Vasváry Artúrné.
18.00: Loretói litánia
Vasárnap, február 11. Betegek világnapja
II. zsoltárhét
Könyörg nap a világ éhez iért
Lev 13,1-2.44-46 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45
11.30: szentmise a betegekért
A délel tti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat.
18.00: vesperás
FEBRUÁRI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy egyházközségünkben minél többen megkapják a
szerzetesi hivatás kegyelmét, és h ségesen meg is maradjanak abban.
Szent László imacsoport: hogy akiknek anyagi, politikai vagy spirituális hatalmuk van,
ne hagyják befolyásolni magukat a korrupciótól.

