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N A P T Á R

Nagyböjt 5. vasárnapja, március 18. APÁK NAPJA  I. zsoltárhét
Jer 31,31-34  Zsid 5,7-9  Jn 12,20-33

Testvérem! A mai szentmise olvasmányában Jeremiás próféta új
szövetségről beszél. Ennek egyik jellemzője: «megbocsátom
gonoszságaikat.» A mai válaszos zsoltárnak is a bűnbánat, a megbocsátás
az alapgondolata. Az 50. zsoltár – a Szentírás magyarázói szerint - «egyike a
Zsoltárok könyve legszebb költeményeinek, és örök időkre mintaképe minden
bűnbánó imádságnak».

A válasznak kiemelt vers - „Istenem, kérlek téged, teremts bennem
tiszta szívet” - arra tanít minket, hogy a bűnbánat nemcsak  a
gondolkodásmód megváltoztatása, hanem az egész személy (központ = szív)
megváltozása is. „Könyörülj rajtam, Istenem, mivel irgalmas és jóságos
vagy, töröld el gonoszságomat mérhetetlen irgalmaddal.” Szent Ágoston
ehhez a vershez fűzött magyarázata bizalmat ad: «Súlyos a bajom…
Kétségbe esnék halálos sebem miatt, ha nem volna ilyen nagy orvosom.»
„Mosd le bűnömet teljesen, és vétkemtől tisztíts meg engem.” Magam
erejéből szabadulni nem tudok. Az eredeti állapot visszaállítására csak
Isten képes. „Üdvösséged örömét add meg újra, a készséges lelkületet
erősítsd meg bennem.” A bűnbocsánat nemcsak a bűn eltörlése, hanem
elindít a jó úton. „Megtanítom utaidat a vétkeseknek, és a bűnösök hozzád
térnek.” A bűnbánó érzi, hogy a szabadulásért hálával tartozik. Ezért
másokat is segíteni akar ezen az úton.

Testvérem! Szent Ágoston az 50. zsoltárról elmélkedve ezt írja:
«Ügyelsz a törvényszegőkre, hogy jobbítsd őket; ügyelsz a tudatlanokra, hogy
oktasd őket; ügyelsz a bűneiket megvallókra, hogy megbocsáss nekik.»
KÖSZÖNJÜK, HOGY RÁNK IS ÜGYELSZ ATYÁNK!  [M.a.]

8.30: gitáros  szentmise
Ezen a napon minden szentmise után országos gyűjtés a Szentföld javára

Hétfő. március 19. SZENT JÓZSEF, A Boldogságos Szűz Mária jegyese
 2Sám 7,4-5a.12-14a.16  Róm 4,13.16-18.22  Lk 2,41-51a

Reggel 8 órakor is van szentmise.

18.30: a szentmise keretében a nagyböjti triduum első napja. Téma: Kinek a fiai
vagyunk, és ki a mi Atyánk?
Baán István parochus a szentbeszédek után mindhárom napon gyóntat.

19.30: Férfiak estéje  a Cserkészotthonban. Vendégünk Dr. Hajnal Géza író,
hidrogeológus,tanszékvezető egyetemi tanár. Apákat és fiúkat szeretettel
várunk!

Kedd, március 20. Szám 21,4-9  Jn 8,21-30
Reggel 8kor is van szentmise, utána gyóntatás, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig.
18.30: a triduum második napja
19.30: Biblia óra
20.30: Hirdetjük, hogy folytatni szeretnénk a Szent Mónika imacsoport
összejöveteleit minden hónap harmadik keddjén a plébánia kápolnájában. Szeretettel
várjuk az édesanyákat, hogy együtt imádkozzunk családjainkért!

Szerda, március 21. Dán 3,14-20.91-92.95  Jn 8,31-42
Reggel 8 órakor is lesz szentmise.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
18.30: a triduum harmadik napja

Csütörtök, március 22. Ter 17,3-9  Jn 8,51-59
10.00: Kira Istvánné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Péntek, március 23.  Jer 20,10-13  Jn 10,31-42
 9.45: Rabati Magda Lívia temetése a Farkasrét-alsó temetőben
16.30: Ökumenikus keresztút indul a Horváth-kertből (Alagút u.) Tabáni kereszthez.
17.30: gyóntatás: elmarad
Esti szentmise keretében vesperás

Szombat, március 24. Ez 37,21-28  Jn 11,45-47
18.00: Loretói litánia

VIRÁGVASÁRNAP, március 25. II. zsoltárhét
Főmisében Ev. Jn 12,12-16

Iz 50,4-7  Fil 2,6-11  Mk 14,1-15,47
Kivételesen 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise elején körmenet, barkaszentelés. A
szentmisén  a scola  Passiót énekel.

Hír: Május 1. szeretnénk zarándok csoportot indítani Szombathelyre Brenner János
áldozópap boldoggá avatásának szertartására. Erre március 25-ig lehet jelentkezni a
szokott módon. Az utazás módja attól (is) függ, hányan jelentkeznek.


