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N A P T Á R
Nagyböjt 2. vasárnapja, február 25.
II. zsoltárhét
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30
Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18 Róm 8,31b-34 Mk 9,2-10

Testvérem! Isten hűségében bízni, sokszor igen nehéz. A mai
olvasmányban Ábrahám próbatételéről hallunk. Ő ekkor egyértelműen
kimutatta bizalmát. A mai válaszos zsoltár a 115. zsoltár részlete. Ez az
imádság minket is az Istenbe vetett bizalomra akar vezetni.
A zsoltáros hasonlatát a rabszolganő gyermekének helyzetéből
veszi, aki automatikusan a gazdáé volt. „Ó, Uram, én a te szolgád
vagyok, szolgád vagyok és szolgálód gyermeke.” Fogadjuk el, hogy
Istentől függünk, az övéi vagyunk. „Bilincseimet széjjeltörted,
bemutatom néked a dicséret áldozatát, és az Úr nevét hívom
segítségül.” Szabadságunkat és minden jót Atyánktól kapunk. Ezért
legyen természetes számunkra, hogy előtte borulunk le és hozzá
imádkozunk. „Megadom az Úrnak, amit fogadtam, egész népének
színe előtt.” A fogadalom teljesítésének kettős jelentősége van:
egyrészt megismerve Isten hűségét én is hűséges szeretnék lenni.
Másrészt testvéreim előtt is bizonyítom Isten hűségét. „Az Úr
házának udvarán, a te falaid között, Jeruzsálem.” Az Úr hűségének
bizonysága az is, hogy választottait hazavezette. Népe is hűséges
akar lenni Jahve templomához.
Testvérem! Igyekezetünk ellenére igen gyakran hűtlenek
vagyunk (=bűn). Mesterünkről viszont ezt írja a Biblia: «a hűséges és
igaz tanú» (Jel 3,14). NŐJÜNK EGYBE JÉZUSSAL, HOGY A BIZALOMBÓL
FAKADÓ HŰSÉG EGYRE INKÁBB MEGVALÓSULJON BENNÜNK!
[M.a.]
8.30: gitáros szentmise

18.00: vesperás
A szentmisék után gyűjtés a katolikus iskolák javára

Dán 9,4b-10 Lk 6,36-38

Kedd, február 27.
Iz 1,10.16-20 Mt 23,1-12
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10
óráig
Szerda, február 28.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: új kezdő felnőttek hittanórája

Jer 18,18-20 Mt 20,17-28

Csütörtök, március 1.
Jer 17,5-10 Lk 16,19-31
Délelőtt beteg Testvéreinket meglátogatjuk otthonukban
11.15: Dr Székely Tamásné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Első péntek, március 2.
Ter 37,3-4.12-13a.17b-28 Mt 21,33-43.45-46
7.15: szentmise az iskolában
Délelőtt beteg Testvéreinket meglátogatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: keresztút a Ministránsok közreműködésével
Esti szentmise után vesperás
Szombat, március 3.
Mik 7,14-15.18-20 Lk 15,1-3.11-32
9.30: Kisgyerekes családok találkozója a cserkészotthonban a Közösségépítő
csoport szervezésében. Arató Domonkos folytatja a „Testvér által
növekedni” témát. A részvétel regisztrációhoz kötött. Információt kérni
és jelentkezni a csermak.judit@gmail.com címen lehet.
10.00: engesztelő szentmise elhunyt György testvérünkért
11.00: nyugdíjasok nagyböjti lelki napja a plébánia emeleti nagytermében (szerény
ebédről gondoskodunk). Gyülekezés 10.45 -től, 11.00 kor szentségimádással
kezdünk.
18.00: Lorettói litánia
Nagyböjt 3. vasárnapja, március 4.

III. zsoltárhét
Kiv 20,1-17 1Kor 1,22-25 Jn 2,13-25

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett nagyböjti természetbeni élelmiszergyűjtés kezdete, erről a Hírlevél utolsó oldalán olvashatunk.
8.30: a scola közreműködik a szentmisén
utána szentóra
18.00: vesperás
Ettől a vasárnaptól további szentmiséket lehet előjegyeztetni, június 17-ig

F O N T O S
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.

Nagytáborunk 2018
Négynapos plébánia nagytáborunkat július 12-től 16-ig, csütörtök estétől
hétfő délig rendezzük a zempléni, lenyűgöző természetvédelmi területen,
Mogyoróska községben, a Regéci vár alatt. Elhelyezés kőházakban, 4-10 ágyas
szobákban, általában nem emeletes ágyakon, meleg vizes zuhanyzási lehetőséggel.
A cserkészek pedig a falu határában táboroznak, a négy napon közös programjaink
lesznek. A kalkulált önköltség felnőtteknek 6000Ft/nap, gyerekeknek (iskolás kor
alatt) 4500Ft/nap. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a több gyerekes
családok, és a rászorulók kedvezményt kaphassanak. Kérjük a kedves testvéreket,
hogy aki valamilyen támogatási lehetőségről tud, jelezze nekünk. Mindenkit nagy
szeretettel hívunk és várunk. A részvételi díj az utazási költséget nem tartalmazza.
Aki nem saját autóval utazik, annak közösségi utazási lehetőséget szervezünk.
Jelentkezni a Húsvét után megjelenő jelentkezési lappal és 6000 illetve
4500Ft befizetésével lehet. Határidő április 25, szerda. A részvételi díj további
részét egy összegben vagy részletekben is be lehet majd fizetni június 18, hétfőig.
A tábor sikere azon múlik, hogy minél többen együtt legyünk. Döntsd el te
is, hogy velünk leszel-e július 12-16 között! Aki tud jönni, aki nem, kérjük,
imádkozzon a tábor sikeréért.

Ima nagytáborunkért
Krisztina, 2018

Uram Jézus! Te is, amikor munkád, tanításod közben elfáradtál, kiszakítottad
magad a tömegből, és barátaiddal elvonultál egy csendes helyre. Egyközségünk
tagjai szeretnének most a mindennapok forgatagából kiszakadva, felszabadult
vidámságban Veled és egymással eltölteni néhány napot. Kérünk, áldd meg
közösség-építő kezdeményezésünket! Erősíts kegyelmeddel és szereteteddel, hogy
nyári plébániai nagytáborunk mindnyájunk számára a testi-lelki megújulás alkalma
legyen! Segíts, hogy minél több testvérünket megnyerjük erre a kalandra! Vezess
minket a szeretet Lelke által, hogy akaratod szerint, egymást egyre jobban
szeressük! Adj minél több ötletet, amellyel vidámmá, széppé tehetjük a táborban
eltöltött napokat! Add, hogy általa közösségünk megerősödjön és szeretetben
összeforrjon!
Havas Boldogasszony, egyházközségünk védőszentje, légy vezércsillagunk ebben a
tevékenységünkben! Ámen.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele
a 2018. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről
Kedves Testvérek!
A nagyböjti időben a szentmise prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki
készületünk három részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat
féken tartsuk, és a nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” (nagyböjti III. prefáció)
A „nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük” felszólítás közös gyakorlására
hívjuk a testvéreket, amikor idén újra meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést
templomainkban. Ezzel két egyházi hagyományt elevenítünk fel, hiszen az első század
keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt adományaikat. Régi böjti
hagyomány volt az egyházban, hogy a böjtöléssel megtakarított javakat a szegényeknek
ajánlották fel. Ezeket a példákat követve, kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszerfelajánlásukat és tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a
felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A templomainkban összegyűjtött
élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő
Isten kézzelfogható szeretetét a nélkülöző családokba.
Ferenc pápa az idei nagyböjti körlevelében így buzdít bennünket: „Az alamizsnálkodás
gyakorlása által megszabadulhatunk a kapzsiságtól és felfedezhetjük, hogy a másik ember a
testvérünk: amim van, soha nem teljesen az enyém. Mennyire szeretném, hogy az adakozás
valódi életstílussá válna mindenkiben! Bárcsak követnénk keresztényekként az apostolok
példáját, és meglátnánk a másokkal való osztozás lehetőségében az Egyházban megélt
közösség kézzelfogható tanúságtételét. Ennek kapcsán felidézem Szent Pál felszólítását,
amikor a korintusi hívekhez fordult a jeruzsálemi közösségnek szánt pénzgyűjtés ügyében: „
…mert javatokra válik” (2Kor 8,10).
Ez különösen is igaz Nagyböjtre, amikor számos szervezet tart gyűjtést nehéz
helyzetben lévő egyházaknak és népeknek. Bárcsak mindennapi kapcsolatainkban is, minden
olyan testvérünkkel szemben, aki segítséget kér, arra gondolnánk, hogy ez egy felhívás a
Gondviselés részéről. Minden adakozás alkalom számunkra, hogy részt vegyünk abban,
ahogyan Isten gondját viseli gyermekeinek. Ha ma engem használ fel arra, hogy segítsen egy
testvéremen, hogy ne gondoskodna az én szükségemről is legközelebb ő, akit senki nem múlhat
felül nagylelkűségben?”
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról, és lehetőségeinkhez mérten tartós
élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti
vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 4-től 11-ig. Adományaikat a
karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk
eredményeképpen családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a
hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és legalább
1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk segíteni az irgalmas
Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a karitász segítő munkájába. Ha
hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk. „1% segítség, 100 %
szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is támogassa a Katolikus Karitász
karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt
adományaikat
Kelt: Budapest, 2018. nagyböjt 2. vasárnapján

