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N A P T Á R

Évközi 8. vasárnap, március 3. 4. zsoltárhét
Könyörgő nap a világ éhezőiért Sir 27,5-8  1Kor 15,54-58  Lk 6,39-45

Testvérem! A zsolozsmában a zsoltárokat azért látták el felirattal,
hogy megértésükben, illetve imádkozásukban segítsenek. A 12. zsoltár
feliratában ezt olvassuk: Töltsön el benneteket a reménység Istene teljes
örömmel. (Vö.: Róm 15,13) A zsoltár eleje panaszdal. A végén – ezt
énekeljük a mai áldozási énekben – a zsoltáros mégis így imádkozik:
„Énekelek az Úrnak, mert jót tett velem, dicsőítem fölséges Istenem nevét.”
(6c-d) Aki a remény Istenével találkozik, áldozik, az felül tud
emelkedni a bajokon.

Mai áldozási énekünk tehát a szentáldozás utáni viselkedésünkre
akar megtanítani. Mennyei Atyám „jót tett velem.” Rá kell ébrednünk,
hogy milyen nagy ajándék a szentáldozás. Testi és lelki javakat,
szabadulást, erőt, együttlétet stb. élhetek meg. Ha pedig ezeket
észreveszem, lelkemből fel fog törni az ének. „Énekelek az Úrnak.” Az
ének az öröm és a hála érzésére hangolhat bennünket. De ugyanilyen
fontos a zsoltárvers második fele is: „Dicsőítem fölséges Istenem nevét.”
Isten neve magát Istent jelenti. Nekünk, akik Atyánk háza-népéhez
tartozunk és asztalánál foglalunk helyet, állandó feladatunk, hogy
dicsőítsük őt, vagyis elismerjük őt Teremtőnknek és Üdvözítőnknek.

Testvérem! Merjünk és akarjunk tehát énekelni az áldoztatás
alatt. Senki se fogja leosztályozni énekünket. Jó, ha az öröm – az
ajándékok felismerése és a találkozás nagyszerűsége – lelkünk
túlcsordulásához vezet. KÖSZÖNÖM, URAM, HOGY TESTVÉREIMMEL EGYÜTT
ÉNEKELHETEK, DICSŐÍTHETLEK ÉS HÁLÁT ADHATOK NEKED, AMIKOR SZÍVEMBE
TÉRSZ. ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY MERJEM KÖVETNI A ZSOLTÁROS PÉLDÁJÁT!

[M.a.]

8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel, utána
kb. 9.30: szentóra
18.00: vesperás

Hétfő, március 4. Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú
Sir 17,20-28  Mk 10,17-27

18.00: A Szentségimádás Iskolája – a sorozat 4. estéje a templomban.
19.30: a képviselő-testület gyűlése a plébánián

19.15: a Boldog Meszlényi Zoltán-templomban (Budapest, XI. Etele út 3.)
espereskerületi, ünnepi, búcsúi koncelebrált szentmise lesz, melyre a
Testvéreket is szeretettel hívják és várják.

Kedd, március 5. Szent Kázmér (március 4.) Sir 35,1-15 Mk 10,28-31
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb
10 óráig.
14.00: Dr. Nagy Éva Mária temetése a farkasréti Mindenszentek-templomban

végzendő szentmise után az altemplomban
16.30: filmvetítés a MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében:

Marie története – egy XIX. századi vak és siket apáca története.
20.00: Fiatal felnőttek hittanórája (március 11-e helyett)

NAGYBÖJT

A nagyböjti idő célja a húsvét ünnepének előkészítése. A nagyböjti liturgia
hangolja ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre
készülőket a keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is,
akik visszaemlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak.
A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig tart. Nagyböjt
kezdetétől a húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját.



Zsolozsma: II. kötet, IV. zsoltárhét

Szerda, hamvazószerda, március 6.

Joel 2,12-18  2Kor 5,20-6,2  Mt 6,1-6.16-18

Szigorú  böjti  nap:  18  és  60  év  között  a  hústilalom  mellett  ezen  a  napon
háromszor lehet étkezni és csak egyszer jóllakni.

Ezen a napon a szentmise keretében hamvazkodunk.

TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ

8.00: a Szent Gellért-iskola közössége részt vesz a szentmisén, amelynek végén
kihelyezzük az Oltáriszentséget.

12.00: világosság szentolvasó

15.00: fájdalmas szentolvasó

16.00–18.00: karitász fogadóóra a plébánián

18.00: Oltáriszentség litánia

18.30: szentmise

19.30: taizéi imaóra az Oltáriszentség előtt

A mai naptól jelenik meg a nagyböjti készületet segítő és a programot tartalmazó
lap. Minden család vigyen magával egyet a padok mögötti asztalról!

16.00: karitász fogadóóra a plébánián

Csütörtök, március 7. Szent Perpétua és Felicitász vértanúk
MTörv 30,15-20  Lk 9,22-25

Péntek, március 8. Istenes Szent János Iz 58,9b-14  Lk 5,27-32
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: keresztút, a képviselőtestület tagjainak közreműködésével
18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaira
Esti szentmise után vesperás

Szombat, március 9. Iz 58,9b-14  Lk 5,27-32
11.00: nyugdíjasok lelki napja kezdődik a plébánián
17.30: bűnbánati liturgia, mindenkit szeretettel várunk. Az esti szentmise elején

hamvazás

Nagyböjt 1. vasárnapja, március 10. 1. zsoltárhét
MTörv 26,4-10  Róm 10,8-13  Lk 4,1-13
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
18.00: vesperás
Minden szentmise elején hamvazás lesz azoknak, akik hamvazószerdán nem
részesültek a szentelményben.

HIRDETÉS

Ez a vasárnap a péliföldszentkereszti lelkigyakorlatra jelentkezésnek
határideje. Március 22-24-ig, péntek délutántól vasárnap délutánig a
lelki  töltekezésnek  szenteljük  az  időt.  Szombaton  Török  Csaba  atya  is
velünk lesz. A teljes részvétel összege 15.000,- Ft, amely magába
foglalja a szállást, étkezést és a közös kiadásokat. Az utazást
személyautókkal szervezzük, jelezze, aki saját kocsival nem rendelkezik,
de velünk tartana.

A péliföldszentkereszti kálvária egyik stációja


