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Naptár
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
Zsid 2,5-12
Testvérem! Szent VI. Pál mondta: „A mai kornak nem tanítókra,
Mk 1,21-28

hanem tanúkra van szüksége.” Talán ez is belejátszott abba, hogy a
karácsonyi ünnepkört – pár évtized óta - Jézus keresztségének
ünnepével zárjuk le. Ekkor ugyanis hárman is tanúskodtak Jézus
istenségéről: a mennyei Atya szava; a Lélek, aki galamb képében…;
Keresztelő János. Nem meglepő tehát, hogy az ünnep áldozási
énekében így imádkozunk: „Íme, ő az, akiről mondotta János: Én láttam
őt, és tanúságot tettem róla, hogy ő az Isten Fia.” (Jn 1,32.34)
Íme, ő az. Automatikusan eszembe jut az áldozás előtti felszólítás:
«Íme, az Isten Báránya…» Ezt is a Keresztelő mondta. Ezzel a
mondattal mi is hitünket fejezzük ki. Én láttam őt. Az Előfutár látta
Krisztust beállni a bűnbánók közé. Természetes, hogy a szentmisét
bűnbánattal illik kezdenünk. Tanúságot tettem róla. A Vőlegény
Barátjának tanúságtétele hiteles, hiszen ő ettől kezdve «kisebbedik»,
háttérbe szorul. Isten felé vezető úton magunkban senkik vagyunk, az
Oltáriszentség az erőforrásunk, az Útravalónk. Ő az Isten Fia. Az
Útkészítő tanúságtétele egyértelmű. Mi viselkedésünkkel megmutatjuk
környezetünknek az Eukarisztiában velünk lakó Istent?
Testvérem! A szent pápa szavai ránk is vonatkoznak. Az
Oltáriszentségről nem beszélnünk kell sokat, hanem tanúskodnunk a
belé vetett hitünkről. JÉZUSOM! KÖSZÖNÖM, HOGY KERESZTELŐ SZENT
JÁNOS TANÚSÁGTÉTELE MEGERŐSÍTI HITEMET. ADD, HOGY AZ ÉN
TANÚSÁGTÉTELEM TESTVÉREIMET SEGÍTSE KÖZELEBB HOZZÁD, AKI AZ
EUKARISZTIÁBAN VELÜNK MARADTÁL.
[M.a.]
Ezen a vasárnapon a délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat.
18:00 Vesperás

Évközi idő
A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy
hét az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön
szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga
teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt az időszakot hívjuk
évközi időnek.
Hétfő, január 14. (Szent Fábián pápa és vértanú, jan. 20)
Zsolozsma: III. kötet, 1. zsoltárhét
20:00 Fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, január 15. Remete Szent Pál

Zsid 1,1-6
Mk 1,14-20
Zsid 2,5-12
Mk 1,21-28

A reggeli szentmise után gyóntatás ameddig van gyónó, de
legkésőbb 10 óráig.
16:00 A karácsonyfák lebontása a templomban. Kérjük, aki teheti,
jöjjön segíteni.
20:30 Szent Mónika közösség imaórája a plébánián
Szerda, január 16. (Szent Sebestyén vértanú, jan. 20.)
16-18 Karitász fogadóóra
19:00 Katekumenek hittanórája
Csütörtök, január 17. Szent Antal apát
17:30 Rózsafüzér imacsoportok tagjainak közös imádkozása a
templomban
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, január 18. Árpád-házi Szent Margit ünnepe
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise keretében vesperás
Szombat, január 19.
14:30 Bednárik János és Agócs Júlia esküvője
18:00 Loretoi litánia
Évközi 2. vasárnap, január 20. Elvándorlók világnapja
18:00 Vesperás

Zsid 2,14-18
Mk 1,29-39

Zsid 3,7-14
Mk 1,40-45

2Kor 10,17-11.2
Mt 25,1-13
Zsid 4,12-16
Mk 2,13-17

2. zsoltárhét
Iz 62,1-5 – 1Kor 12,4-11 – Jn 2,1-11

A képviselőtestület beszámolója
Múltbéli események
Ökumenikus imahét 2019.

December

Az imahét alapgondolata: „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj . . .”

(MTörv/5Móz 16,18- 20)

17.30: első istentisztelet: Országúti Ferencesek, Bp. II., Margit krt. 23.
„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!”
(Ám 5,24)
Olvasmányok: Ám 5,22-25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló
Lk 11,37-44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen

H Í R E K
❖ Ahol zárójeles szentet találnak Testvéreink, ott arról a szentről
mondjuk a szentmisét, mert az igazi emléknapján több szentről is
megemlékezhetünk.
❖ Krisztinavárosi Esténk vendége jövő hétfőn, jan. 21-én Dr. Póder
György gyermek-pulmonológus lesz, aki "50+3 év - egy gyermek "doki
bácsi" visszaemlékezései" címmel tart előadást.
❖ Jan. 23-án, szerdán délelőtt 1/2 10 órára meglepetéssel várjuk
mindazon nyugdíjas testvéreinket a Cserkészotthonba, akik kötött
program nélkül is szeretnének találkozni, vagy éppen újabb személyes
kapcsolatokat keresni.
❖ A Krisztinavárosi „Hírek Az ige testté lőn . . .” című 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.

Filmvetítés – Isten nagyhatalmú szolgálója II. rész.
Mikulás érkezett a templomunkba, 100 csomag fogyott
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe. A vigíliáján litánia volt az
Immaculata szobornál, amelyen kb. 10 fő vett részt.
8.
Mohos Gábor püspökké szentelése Esztergomban. Egy kis
busszal 16-an mi is ott voltunk.
9., 16. Kézműves vásár a Szent Gellért Gimnáziumban. Több árus, de
kevesebb érdeklődő volt.
15.
Nyugdíjasok lelki délutánja, Lambert Zoltán atya és Tegzes Kató
nővér vezetésével. Kb. 15 fő vett részt. A végén bűnbánati liturgia
18.
A Szent Gellért Iskola adventi áhítata
20.
Karácsonyfa-állítás a templomban. Sajnos nem volt elegendő
segítő kéz, így csak két alkalom alatt készült el.
22.
Nyugdíjasok karácsonya. Kb. 40 fő vett részt az előadókkal együtt.
A zenét Hajna Ági szervezte. Köszönet a jól sikerült programért!
24.
Misztériumjáték, a darabot Biacs Zsófi írta és rendezte. A darab
jóra sikeredett, csak sajnos a hangosítással ismét problémák
voltak.
28.
Aprószentek ünnepe. A lelki adoptáció befejezése.
28-30. Cserkészek téli tábora Visegrádon, 45 fő részvételével.
29.
Szent Család ünnepe vigíliáján az évfordulós házaspárok
megáldása az esti szentmise keretében, majd köszöntés a
plébánián. A misén 5 házaspár újította meg esküjét, a köszöntésen
azonban csak 2 pár vett részt.
30.
Morandini Kristóf, új áldoztatónk megáldása
31.
Évvégi beszámoló és hálaadás. Az új – főleg írásos – beszámoló
formáját mindenki jobbnak tartja.
5.
6.
7-8.

A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

