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N A P T Á R
URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT, január 6. vasárnap
saját zsolozsma

Iz 60,1-6 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1-12

Testvérem! A karácsonyi ünnepkör legrégibb ünnepét üljük ma
Vízkereszt napján. A misekönyvben «Urunk megjelenése»-ként
szerepel ez a nap. A napkeleti bölcsek a Messiást keresték. Jézus, a
mi Istenünk, «megjelent» a világ előtt, ezért találhatták meg őt.
Szívesen azonosulok azokkal az egzegétákkal, akik szerint a bölcsek
minket személyesítenek meg ebben a történetben. Ezért saját
gondolatunknak is érezhetjük az áldozási éneket: „Láttuk csillagát
napkeleten, és eljöttünk, hogy ajándékokkal hódoljunk az Úrnak.” (Vö.:
Mt 2,2)
„Eljöttünk.” Mi is itt vagyunk a szentmisén. Akkor is jövünk, ha
ez olyan áldozat nekünk, mint amilyen a bölcsek utazása? Hiszen a
szentmise felfoghatatlan érték! „Ajándékokkal.” A bölcsek tudták,
hogy nem jöhetnek üres kézzel. Mi mit hoztunk magunkkal, mit küldtünk
a felajánlási körmenettel az oltárra? Mesterünk ugyanis bőkezű. Saját
magát adja viszonzásul nekünk. „Hódoljunk az Úrnak.” Ehhez meg kell
őt találnunk. A bölcsek, amikor a királyi palotába tértek, eltűnt előlük a
csillag, csak a hóhér Heródest találták meg. Ha a magunk elképzelése
szerint keressük Jézusunkat, mi se fogjuk meglelni őt. De ha a Kenyér
színében (a bölcsek Bet-lehem-ben = Kenyér-házá-ban) keressük,
akkor megtaláljuk és tudunk hódolni előtte.
Testvérem! A bölcseket a csillag segítette Jézushoz. Nekünk
is szükségünk van segítségre. Legyünk egymás számára csillagok!
ERŐSÍTSD MEG URUNK HITÜNKET AZ EUKARISZTIÁBAN, HOGY ÉLETÜNK
LÁTTÁN MÁSOK IS RÁD TALÁLJANAK A KENYÉR SZÍNÉBEN.
[M.a.]
8.30: a szentmisén a gyermek szkóla énekel
a szentmise után szentóra
17.45: vesperás

Hétfő, január 7. Penyaforti Szent Rajmund áldozópap
2. zsoltárhét
1Jn 3,22-4,6 Mt 4,12-17.23-25
9.45: Andorkóné Csiszér Ágnes temetése a Farkasrét–alsó temetőben
11.30: engesztelő szentmise Andorkóné Ágnes lelki üdvéért
19.30. képviselőtestület gyűlése a plébánián
Kedd, január 8.
1Jn 4,7-10 Mk 6,34-44
A reggeli szentmise után M.a. gyóntat, kivételesen max. 1/2 10 óráig !
1Jn 4,11-18 Mk 6,45-52
Szerda, január 9.
16.00: karitász fogadóóra
16.30: filmvetítés az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében:
Egy hiteles ember – interjú- és dokumentumfilm Ferenc pápánkkal
Csütörtök, január 10.
1Jn 4,19-5,4 Lk 4,14-22a
Nyugdíjas séta rendkívüli időpontban, találkozás
14.00 órakor az Országos Széchenyi Könyvtár pénztáránál a Várban – A
Corvina könyvtár budai műhelye c. kiállítás megtekintése
17.00: közös Biblia olvasás az oratóriumban
18.30: szentmise elhunyt Oláh Lászlóné „Ica mama” lelki üdvéért
Szentmise után kezdő felnőttek hittanórája.
Péntek, január 11.
1Ján 5,5-13 Lk 5,12-16
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise a Testvérek „imaszándékaira”
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, január 12.
18.00: Vízszentelés (litánia helyett)

1Jn 5,14-21 Jn 3,22-30

URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE, január 13.,
(Évközi 1. vasárnap)
saját zsolozsma
Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 40,1-5.9-11
ApCsel 10,34-38 v. Tit 2,11-14.3,4-7 Lk 3,15-16.21-22
Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
18.00: vesperás
H Í R E K
Január 6-a után lehet kérni Mihály atyát - személyes megbeszélés útján hogy a hagyományos lakásszentelést elvégezze.
A Krisztinavárosi Hírek "Az Ige testté lőn . . ." c. cikke alapján várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának heti egy órás
szentségimádás előkészítésébe. Jelentkezni lehet a sekrestyében a
szentmisék után illetve az irodán félfogadási időben. Kérjük, jelezzék
ugyanakkor, hogy a hét mely óráiban tudnának egy órányi közös
felkészülésben (szentségimádási iskola) részt venni!

