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N A P T Á R
Vasárnap, február 11. Betegek világnapja
II. zsoltárhét
Könyörgő nap a világ éhezőiért
Lev 13,1-2.44-46 1Kor 10,31-11,1 Mk 1,40-45

Testvérem! Az Ószövetségben a leprát nemcsak betegségnek,
hanem a bűn jelének is tartották. A leprától és a bűntől való szabadulást
összekapcsolták. Aki a leprától meg tud szabadítani – lásd a mai
evangéliumban Jézust – az a bűnöket is megbocsáthatja. A mai
válaszos zsoltár, a 31. is, a bűntől való szabadulás útját tárja elénk.
„Bűnömet eléd tártam, nem rejtettem el vétkemet előled.” A
feltárás is megkönnyebbüléshez vezethet, mintha az erdőben egy
gödörbe belekiabálnám bajomat. De ez kevés: „Így szóltam:
Gonoszságomat megvallom, Uram, és te megbocsátottad vétkeimet.”
Ha ez az elismerés, megvallás Isten előtt történik, akkor
bűnbocsánathoz vezethet. A szabadulás ugyanis Isten ajándéka.
Boldogok, akiknek az Úr megbocsátotta bűneit, akinek betakarta
gonoszságát.” A lelkiismeret-furdalással élő sohasem lehet boldog. A
boldogsághoz csak Isten irgalma juttathat el. „Vigadjatok és
ujjongjatok, igazak, az Úrban, és örvendezzen minden tiszta szívű.” A
vidámság, a boldogság felé számunkra az első lépes a tiszta szív,
amihez a bűnbánat vezet. Ehhez akkor jutunk el, ha bűnösnek
valljuk magunkat.
Testvérem! Ma úgy látjuk, kevés a boldog ember. Ennek egyik
oka – szerintem – hogy megfogyatkozott a megbocsátó Krisztusba
vetett hit. Kevesen állnak sorba a gyóntatószék előtt. Pedig a mai
zsoltár válaszban így imádkozunk: „Te vagy, Uram, menedékem, a
szabadulás örömével veszel körül engem.” ÉLJÜNK TEHÁT JÉZUS
AJÁNDÉKÁVAL, A BŰNBÁNAT SZENTSÉGÉVEL!
11.30: szentmise a betegekért
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat.
18.00: vesperás

Jak 1,1-11 Mk 8,11-13

Kedd, február 13.
Jak 1,12-18 Mk 8,1
8.00: szentmise Rozsályi Zoltán atya halálának 12. évfordulóján
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig.
N A G Y B Ö J T
A nagyböjti idő célja a húsvét ünneplésének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja a
húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a keresztény beavatás
különféle fokozatai által, mind a hívőket, akik visszaemlékeznek keresztségükre és
bűnbánatot tartanak. – A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig, a szentmise
megkezdéséig tart. Nagyböjt kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját.
HAMVAZÓSZERDA, február 14.

zsolozsma: II. kötet IV. zsoltárhét
Joel 2,12-18 2Kor 5,20-6,2 Mt 6,1-6
Szigorú böjti nap: a felnőtteknek hústilalom, illetve 18 és 60 év között ezen a napon
háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni.

Ezen a napon a szentmisék keretében hamvazunk.
10.30: Dr. Molnár József temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben
13.00: Novák Györgyné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ:
8.00: A Szent Gellért iskola növendékei részt vesznek a szentmisén, melynek végén
kihelyezzük az oltáriszentséget
12.00: Világosság szentolvasó
15.00: fájdalmas szentolvasó
16.00: gyóntatás: Mihály atya
18.00: litánia
18.30: szentmise
20.00: taize-i imaóra
Kérjük a Testvéreket, akiknek módjában áll, hogy napközben is minél többen látogassák
meg az Oltáriszentségben velünk lévő Urat, hogy növelje bennünk az elkötelezett hitet a
világban történő minden nehézség vagy kétely ellenére.
Csütörtök, február 15.
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Péntek, február 16.
8.00 órakor is lesz szentmise
17.30: gyóntatás: elmarad
17.45: keresztút a Szociális Missziós nővérek vezetésével
Esti szentmise után vesperás

MTörv 30,15-20 Lk 9,22-25

Iz 58,1-9a Mt[M.a.]
9,14-15

Szombat, február 17.
A gyóntatás elmarad
18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise elején hamvazás

Iz 58,9b-14 Lk 5,27-32

Nagyböjt 1. vasárnapja, február 18.
8.30 a szentmisén a scola énekel
18.00: vesperás
Minden szentmise elején hamvazás lesz

I. zsoltárhét
Ter 9,8-15 1Pét 3,18-22 Mk 1,12-15

F O N T O S

Kérjük kedves Testvéreinket, hogy az adójuk 1 %-ról történő rendelkezést
tegyék szívügyükké az Egyház számára az adóbevallások idején. Akár a nulla
összegről szóló rendelkezés is rendkívül értékes.
A második 1%-ról is köszönettel vesszük rendelkezésüket krisztinavárosi
intézményeink javára
A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41
A Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41

Kedves Testvérek!
Szeretnénk, ha minél többen részt vennének a szentmisén az olvasmány, a
szentlecke és a könyörgés felolvasásában. Várjuk a testvérek jelentkezését
· név,
· telefonszám,
· e-mail-cím
megadásával a krisztina.olvasas@prodet.hu e-mail címen.
A számítógépet nem használó testvérek számára a sekrestyében is
lehetséges jelentkezni.

Kedves Testvérek!
A mai kor igényeinek megfelelően megújult plébániánk honlapja, amely mostantól a
krisztinatemplom.hu oldalon érhető el. (A korábbi honlap továbbra is működik, de az új
felületre irányítja át az érdeklődőket.)
Átláthatóbb és szebb weboldalon érhetik el ezentúl a templomunkkal és
plébániánkkal kapcsolatos híreket és alapinformációkat.
A Havas Boldogasszony Hírlevél, illetve a Krisztinavárosi Hírek egyes számainak
elektronikus változata is folyamatosan felkerül a honlapra.

A képviselő-testület beszámolója az elmúlt hónap eseményeiről
Január
3.
Filmvetítés – Egy falusi plébános naplója, fekete-fehér francia film
6.
Vízkereszt – a lakásszentelésre szép számban jelentkeztek.
7.
Jézus megkeresztelésének ünnepe. ½ 9 órai szentmise után szentóra, melynek
keretében volt a vízszentelés. Lezárult a karácsonyi ünnepkör.
8.
Fabontás
10.
Nyugdíjas séta – Ég és Föld között – A Biblia a magyar képzőművészetben című
kiállítás megtekintése a Várkert Bazárban – XX. századi képzőművészek alkotásait
tekintették meg az érdeklődők.
15.
A Krisztinavárosi esték keretében Azbej Tristan, a cserkészcsapat volt tagja
tartott nagy sikerű előadást. Megdöbbentő helyzetképet festett le a világról.
16.
A Hogyan tovább? munkacsoport ülésén a kommunikációs munkacsoport vezetője,
Agonás Szonja számolt be tevékenységükről.
Sümeghy Pálné felolvasó csoportot szervezett, a vasárnap ½ 12 órai szentmisén
megoldódni látszik a felolvasás. További jelentkezőkre is számítanak.
20.
Nyugdíjas farsang – a résztvevők köre állandó.
21.
Madeleine nővértől búcsúztunk: nagyon örült az ajándéknak.
21-28. Ökumenikus imahét
21.
A déli szentmisén a négy felnőtt és öt fiatal leendő bérmálkozó kiválasztása történt
meg.
23.
Kedden templomunkban volt az ökumenikus imaalkalom.
Február
2.
Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe – az esti misén gyertyaszentelés
2–4. Cserkészek téli tábora
3.
Nyugdíjas délután
egyházközségi farsang
3-4. Balázsáldás

