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N A P T Á R
Miserend: hétköznap:
18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30 1. zsoltárhét
Nagyböjt 1. vasárnapja,
március 8,10.
MTörv 26,4-10 Róm 10,8-13 Lk 4,1-13

Testvérem! Mai áldozási énekünk a szentmise evangéliumára utal,
hiszen abban nagyböjt első vasárnapján mindig Jézus megkísértéséről
hallunk. „Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden tanítással is,
amely az Isten szájából származik.” (Mt 4,4) Jézus válasza, amelyet a
Sátán próbálkozására ad, egyértelművé teszi, hogy az élethez élelemre,
mindennapi kenyérre van szükségünk. (Vö.: a Miatyánk ima és a
kenyérszaporítás) De Jézus arra is céloz, hogy az örök életet sem
nyerhetjük el táplálék nélkül.
Mesterünk Mózes ötödik könyvéből (8,3) idézi ezt a mondatot, amelyet
mai szentmisénkben éneklünk. Ott a pusztai vándorlás alatt ajándékba
kapott mannát emlegetik: „kenyérrel él az ember.” De ez csak a biológiai
élethez elég, csak pár évtizedre tud energiát adni. Mi többet szeretnénk:
az ember „minden tanítással is él, amely az Isten szájából származik.” Amit
Krisztus átváltoztató szavaival tanít, az örök életre vezethet minket. Az
Eukarisztia vétele az örök élet felé segít és erőt ad a kísértések elleni
küzdelemhez.
Testvérem! Prohászka püspök atya az áldozási ének mondatáról
elmélkedve ezt írja: Ha lelkületünk földhöz tapad, «a belső elszárad a
külsőtől». (Elmélkedések az evangéliumról) Ne vesszünk el a
hétköznapok világában, hanem készüljünk az örök életre. URAM JÉZUS!
KÖSZÖNÖM NEKED, HOGY NEM KELL KERESNEM AZ ÖRÖK ÉLET KENYERÉT. TE
MEGAJÁNDÉKOZTÁL VELE. SEGÍTS, HOGY ÉLJEK IS EZZEL AZ AJÁNDÉKODDAL!
[M.a.]
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
18.00: vesperás
Minden szentmise elején hamvazás lesz azoknak, akik hamvazószerdán nem
részesültek a szentelményben.

Hétfő, március 11.
Lev 19,1-2.11-18 Mt 25,31-46
18.00: A Szentségimádás Iskolája – a sorozat 5. estéje a templomban.
Fiatal felnőttek hittanórája kivételesen az előző héten volt.
Kedd, március 12.
A gyóntatás kivételesen elmarad

Iz 55,10-11 Mt 6,7-15

Szerda, március 13.
Jón 3,1-10 Lk 11,2932
Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 6. évfordulója
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, március 14.
Eszt 14,1.3-5.12-14 Mt 7,7-12
10.00: Nyugdíjas séta indul templomunktól a Vármúzeumba, a Szerb
székesegyház a Tabánban – Az eltűnt Rácváros emlékezete valamint
Falkoner Xavér Ferenc budai barokk festő – az elfeledett budai
festődinasztia tagjának frissen restaurált képei c. kiállításokra.
17.00: engesztelő szentmise elhunyt Éva lelkiüdvéért
1730: Rózsafüzér imacsoportok találkozása az oratóriumban, majd közös
rózsafüzér imádkozás a templomban
Péntek, március 15. Nemzeti ünnep
Ez 18,21-28 Mt 5,20-26
11.30: ünnepi szentmise
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45 keresztút a karitász munkacsoport közreműködésével
18.30: vesperás
Szombat, március 16. Győri könnyező Szűz Mária (márc. 17.)
MTörv 26,16-19 Mt 5,43-48
18.00: Loretói litánia
Nagyböjt 2. vasárnapja, március 17.
2. zsoltárhét
Apák napja
Ter 15,5-12.17-18 Fil 3,17-4,1 Lk 9,28b-36
8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás

Márciusi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk a megfogant kis életekért,

hogy egészségesen megszülessenek, és szüleik szeretetében
növekedjenek korban és kedvességben.
Szent László imacsoport: Imádkozzunk papjainkért, és azért, hogy
számos fiatal fogadja el az Úr arra szóló hívását, hogy életét az
Evangélium hirdetésének szentelje.
Lisieux-i
Szent Teréz imacsoport:
Imaapostolság
szándéka:
Imádkozzunk, hogy a keresztény közösségek - különösen azok,
amelyek üldöztetést szenvednek - érezzék Krisztus közelségét és
jogaikat tartsák tiszteletben.

F O N T O S
Kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget téve Püspökeink
felhívásának
–
bevételeik
1
százalékát
önkéntes
Egyházi
hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett
1070041-65647879-51100005 számú folyószámlánkra. Készpénzes
befizetés irodánkban lehetséges, egyes vasárnapokon pedig
sekrestyénkben is. Természetesen megköszönjük azt is, ha kisebb
jövedelmű Testvéreink ennél szerényebb mértékben adakoznak
templomunk és közösségünk javára.
Kérjük hogy az adójuk 1 %-ról 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.
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 képviselőtestület beszámolója
Múltbéli események
Február
6. Filmvetítés – „Most és halálunk óráján” című film vetítése a
rózsafüzér ima erejéről.
9. Délután nyugdíjas farsang a Cserkészotthonban, 20 fő feletti
létszámmal.
10. Betegek szentmiséje ½ 12-kor, a betegek világnapja alkalmából. A
karitásztól nem kértek erre beteg-kíséretet.
11. Elkezdődött a szentségimádás iskolája. Kb. 50 fő vett részt. A
hangosítás a felvétel minősége miatt problémás.
13. A reggel 8 órai szentmisén Rozsályi Zoltán atya halálának
13. évfordulójáról emlékeztünk meg.
14. Nyugdíjas séta. A Várnegyed Galéria programja volt meghirdetve,
mindössze 2 fő vett részt.
18. Krisztinavárosi esték – Dr. Éger György diplomata előadása a határon
túli magyarok helyzetéről. 20 fő alatti létszámmal volt jelen a
hallgatóság.
20. Nyugdíjasok délelőttje. 10-nél többen vettek részt. Szigeti Lajos költő
előadása volt.
24. Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára. 440 ezer Ft-t küldünk az
érsekségre (tavaly 420e Ft-t). Köszönet érte az adakozóknak.
Március
2. Délelőtt fiatal családok találkozója a plébánián. 20 szülő és 16
gyermek vett részt. Az előadás címe: „A velünk növekvő hit”.
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

