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N A P T Á R

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

Testvérem! Nagyböjt elején Anyaszentegyházunk bűnbánatra is szólít.
Ennek egyik szép megfogalmazása, hogy járjunk a helyes úton. (Az
evangéliumban Jézus ellen áll a kísértésnek, az olvasmányban Isten
szövetséget köt Noéval.) A mai válaszos zsoltár, mely a 24. zsoltár
részlete,  háromszor  is  említi  az  «utat». Szent Ágoston zsoltár-
magyarázata szerint nekünk Jézus útján kell járnunk. Ő két  úton
érkezik hozzánk: az első a könyörület útja, a második az ítéleté.

Az első út a barátságosabb. „Uram, minden utad irgalom és hűség
azoknak, kik szövetséged törvényét megtartják.” Igen,  az  Úr  első
érkezése ilyen volt. Mi  is  igyekezzünk  az  irgalom  és  a  hűség  útján
menni. „Az Úr igazságos és jóságos, ezért a bűnösöknek is utat mutat.” A
bűnös is számíthat segítségére. Nem  vall  szégyent,  rátalál  a  jó  útra.
„Az alázatost a jóban vezérli, a szelídet útjára tanítja.” Szent Ágoston
Isten  útját  az  édes  igához  és  könnyű teherhez  hasonlítja (Vö.:  Mt
11,29k),  mert  Jézus  ezzel  kapcsolatban  mondja  magát  szelídnek  és
alázatos szívűnek. Aki szeret, az tudja ezt megérteni.
Testvérem! Most  nagyböjtben  igyekezzünk  ezen,  az  első úton,  az
irgalom és könyörület útján előbbre jutni! Ha ez sikerül, akkor nem kell
a  másikra  rálépnünk,  nem  kerülünk  elítélésre.  LEGYÜNK BÁTRAK, VEGYÜK
MAGUNKRA JÉZUS IGÁJÁT ÉS TANULJUNK TŐLE! [M.a.]

8.30 a szentmisén a scola énekel
18.00: vesperás
Minden szentmise elején hamvazás lesz

Hétfő. február 19. Lev 19,1-2.11-18  Mt 25,31-46
19.30: Krisztinavárosi este: vendégünk Lépes Lóránt atya, műsorigazgató

(Nagyszombati egyházmegye). A Mária Rádió „életébe”, működésébe kapunk
bepillantást.

Kedd, február 20.  Iz 55,10-11  Mt 6,7-15
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10

óráig
19.00: Biblia óra

Szerda, február 21. Jón 3,1-10  Lk 11,29-32
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra

Csütörtök, február 22. Szent Péter apostol székfoglalása  1Pét 5,1-4  Mt 16,13-19
12.00: Baráz Miklósné temetése a Fiumei úti Nemzeti sírkertben
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Péntek, február 23.  Ez 18,21-28  Mt 5,20-26
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: keresztút a  Cserkészek  vezetésével
Esti szentmise keretében  vesperás

Szombat, február 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL  ApCsel 1,15-17.20-26  Jn 15,9-17
10.00: Felnőtt lelki nap kezdődik a plébánián
17.30: Bűnbánati liturgia
A szentmise után gyűjtés a katolikus iskolák javára

Nagyböjt 2. vasárnapja, február 25. II. zsoltárhét
Ter 22,1-2.9a.1013.15-18

18.00: vesperás
A szentmisék után gyűjtés a katolikus iskolák javára

F O N T O S

Megjelent az „Égi posta”, a padok mögötti asztalon találják Testvéreink.
Tartalmazza a nagyböjti lelki programokat, a gyóntatás rendjét és a húsvéti
készületet segítő gondolatokat minden hétre.  Kérjük, hogy családonként egyet
vigyenek magukkal.

A már korábban meghirdetett nagyböjti triduum – eltérően a Hívogatótól és a
most megjelent készületi lapok dátumától – március 19, 20, és 21-én lesz
ugyancsak az esti szentmise keretében. A triduumot Baán István parochus
atya fogja tartani.


