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N A P T Á R
Évközi 5. vasárnap,
február
10. 8, 18.30
Miserend:
hétköznap:

1. zsoltárhét
Iz 6,1-2a.3-8 1Kor 15,1-11 Lk 5,1-11

vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Testvérem! A hegyi beszéd szent Máté evangéliumában a
nyolc boldogsággal kezdődik. Sok szentírás-magyarázó ezt az
evangélium «Magna Cartá»-jának – alaptörvényének – szokta nevezni.
Jézus jelen időben mondta a boldogságokat. Ebből egyértelmű,
hogy azokat nemcsak az örök üdvösségben, hanem már most is
meg kell élnünk. Lehetőségünk erre legjobban a szentmisében, a
szentáldozásban van. A mai szentmise áldozási éneke ezért idéz belőle:
„Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. Boldogok,
akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” (Mt
5,5-6)
Sok szomorú ember van. „Boldogok, akik szomorúak, mert
majd megvigasztalják őket.” Jézus örömhírt hozott, melynek lényeges
része az, hogy velünk az Isten: Emmánuel. A vigasztalás, az együttlét
legjobban az Eukarisztiában, a szentáldozásban valósul meg. Ez
eszünkbe juttathatja azt a gondolatot is, hogy a szenvedés
összeegyeztethető Isten atyai szeretetével. „Boldogok, akik éhezik és
szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele.” Jézus az Igazság
(Jn 14,6), akire szomjazunk. A kereszten Üdvözítőnk oldalából vér és
víz folyt ki. (Vö.: Jn 19,34) Az Eukarisztia, a szent Test és Vér által Vele
telünk el.
Testvérem! Ha valakinek nincs étvágya, az beteg. Az éhezés, a
szomjazás életjelenség, mely növekedésünket szolgálja. Vágyakozzunk
a szentáldozásra! URAM JÉZUS! KÖSZÖNÖM, HOGY ÉHSÉGEMET
BETÖLTÖD ÉS SZOMORÚSÁGOMBAN MEGVIGASZTALSZ. AZ EUKARISZTIÁBAN
VELED VALÓ TALÁLKOZÁS LEGYEN MINDIG ÉLETEM FORRÁSA!
[M.a.]
8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel
11.30: Betegek szentmiséje (a betegek február 11-i világnapja alkalmából)
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
18.00: vesperás

Hétfő, február 11. Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária
Ter 1,1-19 Mk 6,53-56
8.00: a Szent Gellért Iskola részt vesz a szentmisén
18.00: Szentségimádás Iskolája – a sorozat első estéje a templomban. A már
korábban meghirdetett vetítés után rövid, tényleges adoráció lesz.
Szere-tettel várjuk a jelentkezetteket, és Mindenkit, aki szívesen
csatlakozik.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, február 12.
Ter 1,20-2,4a Mk 7,1-13
A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 10
óráig
Szerda, február 13.
Ter 2,4b-9.15-17 Mk 7,14-23
8.00: szentmise Rozsályi Zoltán atya halálának 13. évfordulóján
16.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, február 14. Szent Cirill szerzetes, Szent Metód püspök
Európa társvédőszentjei
ApCsel 13,46-49 Lk 10,1-9
16.00: Séta helyett: beszélgetés a Várnegyed Galériában (Batthyány u. 67, a
Várfok utcánál) „Lövététől a Dísz térig” címmel Nyakasné Lázár Annával,
a Budavári Testvérvárosi Egyesület szervezésében
17.30: a Rózsafüzér imakörök találkozója az oratóriumban. Utána:
17.45: Rózsafüzér imádkozás a templomban
Péntek, február 15.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise keretében vesperás

Ter 3,1-8 Mk 7,31-37

Szombat, február 16.
18.00: Lorettói litánia

Ter 3,9-24 Mk 8,1-10

Évközi 6. vasárnap, február 17.
2. zsoltárhét
Jer 17,5-8 1Kor 15,12.16-2016 Lk 6,17.20-26
8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás

H Í R E K

- A Szentségimádás Iskolája könyv alakban kapható a könyves
pultnál, ehhez munkafüzet is tartozik. Testvéreink figyelmébe
ajánljuk mindkettőt.
- Egyházközségünk – hagyományainkhoz híven – nagyböjtben
Péliföld-szentkeresztre megy egy hétvégére lelki töltekezésre.
Ennek időpontja: március 22-24. péntek délutántól vasárnap
délutánig. A szombati nap velünk lesz Török Csaba atya is. A
teljes részvétel összege 15.000 forint, mely magába foglalja a
szállást, az étkezést és a közös kiadásokat. Az utazást külön
szervezzük meg. Jelentkezési határidő március 10. nagyböjt
első vasárnapja. Mindenkit, fiatalabbakat és idősebbeket
egyaránt szeretettel hívunk és várunk!
⃰

Hozzád folyamodunk lourdes‐i
Miasszonyunk,
szeplőtelen
Szűz Mária, nagy szükségünk
és szorongattatásunk idején. Te
jól tudod, milyen veszedelmek
környékeznek minket minden
oldalról. Nagy bizalommal
fordulunk tehát hozzád, és
kérjük segítségedet és oltalmadat. Eszközöld ki számunkra a kegyelmet, hogy az evilági
javakat megvessük, s az után
törekedjünk, ami lelkünk üdvét
szolgálja. Különösen légy
segítségünkre szükségünkben,
ezért
folyamodunk
most
hozzád.
Ámen.

A képviselőtestület beszámolója
A testület ezen az ülésen tárgyalta meg, és el is fogadta az egyházközség 2018.
évi zárszámadását és a 2019. év költségvetését. A következő két hétben
mindkét dokumentum megtekinthető az Irodában.
Múltbéli események
Január
6. Lakásszentelések kezdete
8. 0. munkacsoport ülése
9. Filmvetítés: Egy hiteles ember – Ferenc pápa
10. Nyugdíjas séta: kódexkiállítás a Széchenyi Könyvtárban, a Corvinák
műhelye címmel
12. Bérmálkozók vizsgája elmaradt, a szülőkkel történ egyeztetést követően
megállapodtak, hogy idén nem indul felkészítő csoport, mert kevesen
vannak.
Vízszentelés.
19. Egyházközségi farsang.
20-27. Ökumenikus hét. Templomunkban
26-án volt az imaóra. A szimbólum
elkészítése Tegzes Kató nővér műve.
21. Krisztinavárosi esték – Dr. Póder György
egyetemi adjunktus tartott előadást.
23. ½ 10-kor nyugdíjas délelőtt volt, a Szentségimádás Iskolája sorozat első
részét vetítették.
Február
2. Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Az esti szentmisén körmenet,
gyertyaszentelés volt.
3. A szentmisék végén Balázs-áldás volt
Este „A dzsungel könyve” című musicalt adták elő a cserkészek a MOM
Kulturális Központban, feltűnően nagy sikerrel.
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

