„Te vagy, Uram,
menedékem,
a szabadulás örömével
veszel körül engem.”
(Zsolt 31)

XIX. évfolyam 4. szám

Évközi 6. vasárnap

2018. február 11.

Ferenc pápa az ima, a böjt és az alamizsna feladatairól
Mi a teendő? – teszi fel a kérdést Ferenc pápa nagyböjti üzenetének harmadik fejezetében, és aláhúzza az ima, az
alamizsna és a böjt szerepét.
Az egyház, mint anya és tanítómester
a nehézségek láttán az igazság keserű
gyógyszere mellett az ima, az alamizsna
és a böjt édes orvosságát ajánlja. Ha
több időt szentelünk az imádságra, ha
megengedjük a szívünknek, hogy felfedezze a titkos hazugságokat, melyekkel
becsapjuk magunkat, akkor végre Isten
vigasztalásait tudjuk keresni, aki a mi
Atyánk és életet akar számunkra.
Ferenc pápa leghosszabban az alamizsna témájánál időzik el. Az alamizsna gyakorlata megszabadít bennünket a
fösvénységtől és segítségével felfedezhetjük, hogy a másik a testvérünk. De
szeretném, hogy az alamizsna mindnyájunk számára életforma legyen! De szeretném, hogy keresztényként kövessük
az apostolok példáját és javaink megosztásában az egyház közösségi mivoltának
konkrét tanúságtételét látnánk, amiben

az egyház él! – adott hangot a pápa lelkes vágyainak. Pál apostol buzdítására
utal ennek kapcsán, aki adakozásra szólítja a korinthusi híveket a jeruzsálemi
közösség számára: Erre nézve tanácsot
adok nektek, mely hasznotokra válik (2
Kor 8,10). Ez különösen érvényes
Nagyböjtben, amikor sokféle szervezet
tart gyűjtést a szükségben lévő egyházak
és közösségek javára. De éppúgy a mi
hétköznapi kapcsolatainkban, minden
testvér, aki segítséget kér tőlünk, az isteni Gondviselés felhívása lesz számunkra. Minden alamizsna lehetőség
arra, hogy részt vegyünk Istennek a
gyermekei felé forduló Gondviselésében. Aki ma engem használ a testvér
megsegítésére, hogyan ne törődne velem
holnap a szükségeimben? Ő soha nem
hagyja, hogy legyőzzük nagylelkűségben!
A böjt végül elveszi tőlünk az erőszakhoz folyamodást, lefegyverez minket és a gyarapodás nagy lehetőségét
adja. Egyfelől megadja annak a megta-

pasztalását, amit a szükségben lévők
éreznek, másfelől kifejezi azt a lélekállapotot, mely éhes a jóra és szomjazza
Isten életét. A böjt felébreszt bennünket,
figyelmessé tesz Isten és a felebarát
iránt, felszítja az akaratot az Isten iránti
engedelmességre. Ferenc pápa kifejezésre juttatja óhaját, hogy hangja bárcsak
megérkezne a katolikus egyház határain
túlra is, minden jóakaratú emberhez, aki
képes Istent meghallgatni. Ha hozzánk

hasonlóan lesújt benneteket a világban
tovaterjedő gonoszság és aggodalom fog
el benneteket is a szíveket és a tetteket
megbénító fagy láttán, és ha látjátok a
közös emberség értelmének a megcsappanását, akkor kapcsolódjatok hozzánk,
hogy együtt fohászkodjunk az Istenhez,
hogy együtt böjtöljünk és hogy együtt
segítsünk a testvéreinknek!
(forrás: Vatikáni Rádió)

Plébániai programok 2018. február 11. – 2018. március 11.
Köszönjük a Ferences Farsangi Bál segítőinek szolgálatát! A bál képei a honlapon lesznek megtalálhatók.
Február 14. Hamvazószerda. A szentmisék 7.30, 10.00 és 18.00 órakor, a misék keretében hamvazás. 19.00 órakor Szerelmesek miséje, egyben a jegyesoktatás kezdete – imádkozzunk a jegyesekért!
Február 15-én, csütörtökön 19.30-kor – a Házasság hete alkalmából – Lothringer
Éva SSS – Mi terem a családfán? azaz minták, szerepek, értékek, fények és árnyak egy házasságban – kétfelől címmel tart előadást a 2. emeleti hittanteremben.
Az előadás mottója: „A házasság nem két személy együttese, hanem inkább két
családé, akik megbízzák egy tagjukat, hogy reprodukálja őket.” (Ch.Whitaker
családterapeuta). Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Február 15-én, csütörtökön 19.00 órakor a Ferences Esték sorozat keretében „Egy
ferences természetfotós - élmények, tapasztalatok, gondolatok” címmel P. Tamás
Gábor ferences atya tart előadást a plébánia 2. emeleti hittantermében. Minden
érdeklődőt szeretettel vár az előadásra és az azt követő beszélgetésre a Ferences
Világi Rend Kapisztrán Szent János Közössége.
Február 16-án, pénteken szentségimádási napot tartunk a
reggeli mise végétől a 17.00 órakor kezdődő keresztútig.
Kérjük a testvéreket, iratkozzanak fel az Oltáriszentség őrzésére a templomban, a középen álló kisasztalkán található
papíron. Mindenkit szeretettel várunk, hogy csendben
időzzék az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével imádkozzuk a
Keresztutat - minden hívőt szeretettel hívunk!
Február 17-én, szombaton 10.00 órától lesz az elsőáldozó gyerekek első gyónása, 18-án, vasárnap a 10.00 órás misén a kiválasztás szertartása – imádkozzunk értük!
Február 18-án, vasárnap minden szentmisén lesz hamvazás.

Február 25-én, vasárnap a szentmiséken a ferences rend által fenntartott oktatásinevelési intézmények számára gyűjtünk:
A rendtartomány jelenleg 6 közoktatási intézménnyel rendelkezik (Szentendrei
Gimnázium, Esztergomi Gimnázium és Kollégium, Szent Angéla Iskola, Testvérkék Óvoda, Autista Segítő Központ, Jászberényi Szakiskola és Gimnázium),
valamint 3 felsőoktatási intézmény fenntartója. Diákjaink száma meghaladja
a kétezer főt, világi munkatársainké a háromszáz főt – közülük sokan saját
plébániáinkhoz tartoznak. Az adományokból az elmúlt években eszközök beszerzéséhez, kirándulások létrejöttéhez, az alapműködéshez, nehéz sorsú
gyermekek támogatásához, tehetséggondozáshoz, felújítások, pályázatok előkészítéséhez tudtunk hozzájárulni. Iskoláinkra úgy tekintünk, mint az emberség, a keresztény hit, valamint a ferences lelkiség továbbadásának és megőrzésének helyére, nem utolsó sorban mint új hivatások bölcsőjére. Ezért is hálásan köszönjük mindenki imádáságát, erkölcsi és anyagi támogatását.
Február 28-án, szerdán 10-14 óra között az Országúti Karitász nagyböjti teázásra és
beszélgetésre hívja a plébánia nyugdíjasait a földszinti társalgóba: szeretettel várjuk mindazokat, akik szeretnének lelkiekben gazdagodni és emellett szívesen találkoznának, beszélgetnének nyugdíjas társaikkal.
Március 4-11. között a püspöki konferencia idén is arra kéri a híveket,
hogy a húsvéti előkészület során külön figyelemmel forduljanak a
rászoruló családok felé és lehetőségeikhez mérten tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők mindennapi megélhetését. Ezért egy héten át várjuk a tartósélelmiszer-adományokat,
amelyeket a Karitász helyi szervezete segít majd szétosztani a rászorulók között. Az adományokat a portán lehet leadni vagy a
Szent Ágoston mellékoltárnál lehet elhelyezni. Köszönettel fogadunk támogatást
a Lemondások perselyébe is: akik hétköznapi életükben valamilyen lemondást
vállalnak és ennek értékét a plébánia által támogatott szegényeknek javára a Karitász segítségével így juttathatják el.
Március 9-10-11. – Az esti, 18.00 órai szentmisék keretében Kerényi Lajos piarista
atya tart nagyböjti triduumot, lelkigyakorlatos beszédeket. A szombat esti
szentmise keretében szolgáltatjuk ki ünnepélyes keretek közt a Betegek kenetének szentségét. A szentséget minden kora vagy egészségi állapota miatt rászoruló hívő felveheti, aki felkészült (szentgyónás, áldozás). Kérjük, hogy a családban
vagy környezetükben élő idős vagy beteg emberek figyelmét is hívják fel a szentség vételének lehetőségére.
Március 18. vasárnap a szentmisék keretében a szentföldi keresztények segítésére
gyűjtünk.
Március 18-án, vasárnap a 10.00 órás szentmise keretében - Szent József ünnepe
kapcsán - megáldjuk az édesapákat.
Március 27-én, kedden este a Kapisztrán kórus J. S. Bach: Máté-passióját adja elő
templomunkban.

További hirdetések
Plébániánk nyáron újra megrendezi családos nagytáborát Szigetszentmártonban 2018. július 25-29-ig. Sok
szeretettel várjuk a plébániánkra járó családokat! Jelentkezés és információ: orszagutitabor@gmail.com.
Plébániánkon minden csütörtökön VeddEgyütt! Termelői Vásárt tartunk, ahol online megrendeléssel jó minőségű, hazai
terméket vásárolni. Rendelés: veddegyutt.hu, átvételi pont: Tamás Alajos Ház parkoló. A forgalom 5%-át a kárpátaljai rászorulók étkeztetésére továbbítjuk.
Február 13-án, kedden 19.30 órától a Chemin Neuf Közösség
dicsőítő imaestet tart a Szent Angéla Gimnáziumban. Szeretettel várnak mindenkit! Az est mottója: „Az erő a gyöngeségben
lesz teljessé” (2Kor 12,9).

Liturgia
hétfő-szombat 7.30 és 18.00
elsőpénteken 10.00-kor is

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
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a 18.00 szentmise után 19.00-ig

minden hónap 3. péntekjén
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7.00, 12.15, 17.35

vasárnap 17.35

Gyóntatás
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