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N A P T Á R
Nagyböjt 2. vasárnapja,
március
17. vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30 2. zsoltárhét
Miserend: hétköznap:
8, 18.30
Apák napja
Ter 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Lk 9,28b-36

Testvérem! Nagyböjt második vasárnapján minden évben
Jézus színeváltozását olvassuk az evangéliumban. A, B és C évben
a Mt, Mk és Lk evangéliumában leírt változatban. Érthető tehát, hogy mai
áldozási énekünk is erre a jelenetre utal: „Ez az én szeretett Fiam, akiben
kedvem telik, őt hallgassátok!” (Mt 17,5) A mennyei Atya kijelentése két
szentírási szakaszra mutat: Az egyik Jézus keresztségének a jelenete
(Mt 3,17), a másik pedig Mózes szavai:«arra hallgass». (MTörv 18,15)
Az imádság első része a mennyei Atya tanúságtétele: „Ez az én
szeretett Fiam.” Igaz ez az Oltáriszentségre is. Ez a szeretett Fiú, aki
feláldozta életét (testét) minden emberért. „Fiam, akiben kedvem telik.” A
szentáldozásban mi Jézust vesszük magunkhoz. Az Ő vonásai
lelkünkbe vésődnek, mert ez a táplálék minket alakít. Igyekezzünk
egyre jobban hasonlítani hozzá, hogy Istennek bennünk is kedve teljék.
„Őt hallgassátok!” A kinyilatkoztatás teljessége a Fiú. Teremtőnkhöz
általa juthatunk el. Igaz ez a szentmise mindkét részére. Az «Igeliturgiában» ez egyértelmű. De az «áldozati-liturgiában» is igaz ez.
Mesterünk szava ugyanis az Oltáriszentségre is vonatkozik: «Aki engem
lát, az látja az Atyát is.» (Jn 14,9) Az Eukarisztia az Atyához vezet
minket.
Testvérem! Az Eukarisztiával történt csodákat hasonlíthatjuk Jézus
színeváltozásához. Ha mi nem is tapasztaljuk meg Krisztus jelenlétét a
kenyér színében csodák által, a hit legyen kapaszkodónk ezen az úton.
KÖSZÖNÖM URAM, HOGY VELED TALÁLKOZHATOM MINDEN SZENTMISÉBEN. EZEK
A TALÁLKOZÁSOK ALAKÍTSANAK ENGEM IS «SZERETETT FIADDÁ»!
[M.a.]

8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás

Hétfő, március 18. Jeruzsálemi Szent Cirill
Dán 9,4b-10 Lk 6,36-38
18.00: A Szentségimádás Iskolája – a sorozat 6. estéje a templomban.
19.30: Férfi testvéreink találkozója a Cserkészotthonban, a plébániaépület
alagsorában, ahová minden férfi testvérünket szeretettel várjuk.
Kedd, március 19. SZENT JÓZSEF, A BOLDOGSÁGOS SZŰZ
JEGYESE

MÁRIA

2Sám 7,4-5a.12-14a.16 Róm 4,13.16-18.22 Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 2,41-51a

8.00: Ünnepi szentmise
utána gyóntat Mihály atya amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
9.45: Orczy Istvánné temetése az Újköztemetőben
10.30: Győrffy György temetése a Farkasréti temetőben (Németvölgyi út)
20.30: Édesanyák Szent Mónika imaórája a plébánián
Szerda, március 20.
16.00-18.00: karitász fogadóóra
19.00: Fiatalok hittanórája az oratóriumban

Jer 18,18-20 Mt 20,17-28

Csütörtök, március 21.
Jer 17,5-10 Lk 16,19-31
14.00: Dr. Miklós Károly temetése az Újköztemetőben
17.00: Bibliaolvasás órája az oratóriumban
Péntek, március 22.
Ter 37,3-4.11-13a.17b-28 Mt 21,33-43.45-46
17.30: a gyóntatás elmarad
17.45: keresztút a Szociális Missziótársulat nővéreinek közreműködésével
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, március 23. Mongrovejói Szent Turibius püspök
Mik 7,14-15.18-20 Lk 15,1-3.11-32
18.00: Loretói litánia
Nagyböjt 3. vasárnapja, március 24.
3. zsoltárhét
Kiv 3,1-8a.13-15 1Kor 10,1-6.10-12 Lk 13,1-9

Az élelmiszergyűjtés első napja
18.00: vesperás

H Í R E K
Szentmiséket mostantól június 16-ig, Szentháromság vasárnapjáig lehet
előjegyeztetni.
Templomunk nagytakarítására április 13-án, szombaton reggel 7 órától várjuk
segítőkész Testvéreinket.
Kérjük hogy az adójuk 1 százalékáról történő rendelkezést mindnyájan
tegyék meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A nulla összegről szóló
rendelkezés is értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad
kiegészítést az Egyháznak”, idézzük Püspöki Karunk körlevelét. A nulla
összegről szóló rendelkezés érvényéhez az adóbevallást akkor is be kell
nyújtani, ha erre más ok nincsen, ezért ennek elkészítéséhez szívesen
nyújtanak segítséget gyakorlott Testvéreink, akik irodánk útján elérhetők.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második
1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket
krisztinavárosi intézményeink javára:
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2019. évi nagyböjti
tartósélelmiszer-gyűjtésről.
Kedves Testvérek!
„A nagyböjt ideje kiváló alkalom a jócselekedetekre, az irgalmasságra, amely
szeretetből, nagylelkűségből fakad, vagyis lemondás gyümölcse. Szent Ágoston
szerint „a böjt és az alamizsna az ima két hatalmas szárnya”, amelyek által lendületet
kap és egészen Istenig repül. Könnyebben száll egészen az égig az alázatos és
szeretetteli ima, amelyet böjt és alamizsna kísér, illetve a minket ért bántalmak
megbocsátása és a szeretetcselekedetek kísérnek úgy, hogy eltávolodunk a rossztól
és jót cselekszünk.” (XVI. Benedek pápa)
Már az ószövetség prófétája, Izajás így közvetítette Isten üzenetét a helyes
böjtölésről:
„Tudjátok, milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? Ezt mondja Isten, az Úr:
Törd meg az éhezőnek kenyeredet, és a hajléktalan szegényt fogadd be
házadba. Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl, és ne fordulj el embertársad elől!”
(Iz 58, 6a;7)

Megtérésünk és a böjtölésünk idén is akkor lesz teljes, ha ezeket a szavakat szem
előtt tartjuk.
Ima-böjt-adakozás: ez a három tanács legyen kísérőnk az idei nagyböjti utunkon.
Az első század keresztényei a szentmisére hozták magukkal a szegényeknek szánt
adományaikat és régi böjti hagyomány az egyházban, hogy a böjtöléssel
megtakarított javakat a szegényeknek ajánlották fel.
Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami
lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre
tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre
kijelölt helyre.
A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A
templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem
üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a
nélkülöző családokba.
Tegyünk tanúságot az irgalmas szeretet gyakorlásáról az idei nagyböjtben is, és
lehetőségeinkhez mérten tartós élelmiszerrel járuljunk hozzá a Katolikus Egyház
segélyakciójához. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt
követő hétköznapokon, március 24-től 31-ig. Adományaikat a karitász juttatja majd
el a rászorulókhoz. A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen
családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a hívek
adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian megtesszük és
legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon sok családnak tudunk
segíteni az irgalmas Jézus példáját követve.
Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Karitász segítő munkájába. Ha
hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.
„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy százalékával is
támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a Karitászt Támogató
Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt adományaikat.
Ferenc pápa nagyböjti üzenetében így bíztat bennünket:
„Ne hagyjuk, hogy e kedvező idő haszontalanul teljen el! Kérjük Isten segítségét,
hogy rátaláljunk a valódi megtérés útjára. Hagyjuk el az önzést és az önmagunkra
irányuló figyelmet és forduljunk Jézus húsvétja felé, váljanak szükséget szenvedő
testvéreink felebarátainkká, akikkel testi és lelki javainkat megoszthatjuk. Így
életünk konkrét cselekedeteiben Krisztusnak a bűn és a halál felett aratott győzelme
megvalósul és ezzel az ő átalakító erejét a teremtésre is lehívjuk.”
Kelt: Budapest, 2019. nagyböjt 2. vasárnapján
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

