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2018. március 4.
Böjtmás hava

Jer 7,23-28
Lk 11,14-23

2Kir 5,1-15a
Lk 4,24-30

MTörv 4,1.5-9
Mt 5,17-19

Dán 3,25.34-43
Mt 18,21-35

Oz 14,2-10
Mk 12,28b-34

Oz 6,1-6
Lk 18,9-14

Naptár
Nagyböjt 3. vasárnapja, március 4. III. zsoltárhét

Kiv 20,1-17 – 1Kor 1,22-25 – Jn 2,13-25
Testvérem! A mai olvasmányban Isten ajándékáról, a tíz-parancsról

hallunk. Szent Iréneusz (+203) Az eretnekség ellen c. írásában írja: «Az Ige
irigység nélkül adja azt, ami hasznos, a neki alávetetteknek, minden állapotnak
a megfelel  és alkalmas törvényt írva el .», A 18. zsoltár egy részét «Tóra
himnusz»-nak szokták nevezni. A válaszos zsoltár ma ezt idézi. Segítsenek
ezek a versek ma bennünket Isten törvényének jobb megértésében.

„Tökéletes az Úr törvénye, megújítja a lelket.” Az ószövetségi törvény
olyan tökéletes, hogy csak az Istenember tud rajta javítani: «Nem
megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni» (Mt 5,17). „Az Úr tanúságában
bízhatunk, bölcsességet ad a kicsinyeknek.” Jézus szerint is a mennyei Atya a
kicsinyeket el nyben részesíti akaratának felfedésében. (Vö.: Mt 11,25) Ha a
kicsik igen, akkor mindannyian képesek vagyunk Isten akaratához igazodni.
„Értékesebb az aranynál, és a legdrágább drágak nél.” A legnagyobb érték
dolgokhoz hasonlítja a zsoltáros a törvényt. Az Úr ilyen ajándékot adott
nekünk. „Édesebb a méznél, a csorduló lépesméznél.” Az édeset szinte
mindenki szereti. Az Ószövetségben a „tejjel-mézzel folyó” a
nagyszer ségnek a szinonimája. Ilyen tehát Isten törvénye.

Testvérem! Szent Pál azt írja, hogy a törvény Krisztushoz vezette a
választott népet. (Vö.: Gal 3,24) Ha már az ószövetségi törvény is ilyen
értékes volt, mennyivel inkább meg kell becsülnünk a Mesterünkt l
kapottat. KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY ÖRÖK ÉLETET ADÓ IGÉID VANNAK. (Vö.: zsoltár
válasz.)           [M.a.]

 8:30  A scola közrem ködik a szentmisén, utána szentóra.
18:00  Vesperás
Mától további szentmiséket lehet el jegyeztetni, június 17-ig
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett nagyböjti természetbeni
élelmiszergy jtés kezdete.

Hétf , március 5.
11:15  Herneczki Istvánné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17:30  Gyóntatás: Csaba atya
19:30  Képvisel testület gy lése a plébánián

Kedd, március 6.
Reggel a szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de

legkés bb 10 óráig.
16:30 Joshua c. film vetítése az MKDSZ Attila út 63 sz. alatti helyiségében
19:00  Biblia óra

Szerda, március 7.
16-18  Karitász fogadóóra
19:00  Ifi hittanóra

Csütörtök, március 8.
 8:45  Borovszky Ágnes temetése a Szent Gellért urnatemet ben
 9:30 Nyugdíjas séta indul a Vigadóba, A Lourdes-i Keresztút szobrainak

fotókiállítására, amelyet a szobrászm vész állított össze
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Péntek, március 9.
16:30  Engesztel  szentmise elhunyt Tarjáni Ferenc kürtm vész lelkiüdvéért
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
17:45  Keresztút a képvisel testület közrem ködésével
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, március 10.
9-11 irodai szolgálat (március 16 helyett)
18:00  Loretoi litánia

Nagyböjt 4. vasárnapja, március 11. IV. zsoltárhét
2Krón 36,14-16.19-23 – Ef 2,4-10 – Jn 3,14-21

18:00  Vesperás

Márciusi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy iskolánk növendékei a jó Isten áldásával
növekedjenek hitük elmélyülésében, szorgalmukkal eredményesek legyenek a
tanulásban, engedelmességük által  pedig a békesség és a szeretet uralkodjon
nevel ikkel és diáktársaikkal való kapcsolatukban.

Szent László imacsoport:  A lelkek megkülönböztetésére való felkészültségért: hogy
az egész Egyház felismerje a lelkek megkülönböztetésére való felkészültség
sürget  szükségességét,mind személyes, mind közösségi szinten.

F O N T O S

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