„A szíveteket szaggassátok
meg, ne a ruhátokat.
Térjetek vissza az Úrhoz,
a ti Istenetekhez,
mert jóságos és irgalmas.”
(Joel 2, 13)
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Nagyböjt és Húsvét – A nagyböjti szándék
Kezdődik a Nagyböjt, régies nevén
Negyvenlőböjt ideje. Hamvazószerdán a
szentmise végén, a tavaly virágvasárnapi megszentelt barkák hamujával rajzolt keresztet kapunk a homlokunkra, mondván: „Ember,
emlékezz rá, hogy porból
vagy és porrá leszel!”. Isten
népe számára ez a nagyböjti
idő kezdete. Mostantól a lélek
Húsvétra készül. Húsvéti zarándokútra indulunk, mintegy fel együtt a menynyei Jeruzsálembe, Jézus társaként. Felmerülhet a kérdés, miért a böjt a fő ismérve e szent időnek? Hiszen Jézus még
velünk van, s ha velünk van a vőlegény,
miért is böjtöl Isten népe e szent 40 nap
során 2000 éve, szinte változatlanul?
Keleti testvéreink úgy tanítják ma is:
„A nagyböjt célja az, hogy a katekumeneket, vagyis az újonnan megtért keresztényeket készítse elő a keresztségre”. Nyugaton, a zsinati dokumentum a nagyböjti
előkészületnek a keresztségre való kész-

ület és a húsvéti misztérium megünneplése révén, Ádventhez hasonlóan, „kettős
természetet” tulajdonít, de utána
hozzáteszi, hogy „…a keresztségi elemeket bőségesebben
kell fölhasználni; és ha
szükséges, egyeseket a régi
hagyományból újra vissza
kell állítani”! (SC 109).
Ezért is illő, hogy visszatekintsünk a „régi hagyományba”, és elgondolkodjunk a böjt eredendő célján, és benne a keresztség
szentségének, mint alapvető szentségnek,
kitüntetett szerepén. Sarkallhat minket
annak tudata is, hogy Ferenc pápa évek
óta szorgalmazza, hogy „ébresszük fel a
keresztség emlékét”! Még arra is buzdít,
hogy tárjuk fel, és ünnepeljük meg a napot, amikor a keresztség szentségében
részesültünk. Azt a napot, amikor a keresztség által, Jézus Krisztussal együtt „a
halálba temetkeztünk, hogy amint Krisztus az Atya dicsősége által föltámadt a
halálából, úgy mi is új életet éljünk”

(Róm 6,3-4), amikor a Szentlélek általi
védettségünket életre szólón elnyertük, és
részesültünk a hitvalló élet kegyelmi
ajándékaiban.
A lélek hív, hogy a nagyböjti időben a
többiekért munkálkodva, meghaljunk
magunknak, hogy a feltámadás ajándékaként, Vele együtt mi is új életre keljünk!
Szent Ágoston püspök beavató beszédei
nyomán, szinte filmszerűen felidézhető a
nagyböjti időnek az első századok során
kiformálódott menete. Az újonnan megtérők Hamvazószerdán nyilvánították ki
nyilvánosan fölvételi kérelmüket. Ettől
kezdődően, a katonai újoncozás igéit kölcsönözve, jól követhetők a katekumen
„kiképzés” nagyböjti stációi, a névjegyzékbe vételtől, a felkészítés fokozatain át,

az „újjászületés”, azaz a keresztség
szentségének és ajándékainak elnyeréséig.
Mindeközben Isten megkeresztelt népének tagjai a nagyböjt teljes időtartama
alatt mintegy meghalva önmaguknak,
imádsággal, virrasztással, szigorú böjttel
szellemi védőfalat vonnak a katekumenek
körül, hogy a féltékeny és gonosz lélek
által kiszolgáltatottságuk folytán ne érje
őket támadás mindaddig, amíg a Szentlélek védelmét és kegyelmi ajándékait végleg el nem nyerik a keresztség szentsége
által! Így épül egyházzá a hívők közössége, az egymásra figyelés és az egymásért
történő ima és böjt által, Krisztus társaként, a Mennyei Atya örömében.
Wildner Dénes

Plébániai programok – 2019. március 9. - április 7.
 Nagyböjt péntekjein 17.00 órakor a plébániai csoportok vezetésével imádkozzuk a Keresztutat.
 Március 10. vasárnap 16.30 – A Kapisztrán Kamarakórus Pergolesi: Stabat Mater című művét adja elő.
 Március 15. péntek 8.00-17.30 – egésznapos szentségimádást
tartunk a reggeli mise végétől az esti zsolozsmáig. Mindenkit szeretettel várunk,
hogy csendben időzzön az Eucharisztiában jelen lévő Jézussal!
 Március 17. vasárnap 10.00 – a családos mise végén - Szent József ünnepe kapcsán - megáldjuk az édesapákat.
 Március 20. szerda 10.00-12.00 – 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 23. szombat – a Családok Jézusban Közösség lelkinapot tart pároknak,
akik hosszú ideje vágynak gyermekáldásra – információ és jelentkezés:
gyermekrevagyva@gmail.com.
 Március 24. vasárnap 10.00 – a szentmise keretében megáldjuk a gyermeket váró és a gyermeket váró családokat.
 Március 28. csütörtök 19.00 – az Új aratás közösség imaestje.
 Március 30. szombat 18.00 – a szentmisén a Szent Angéla Ferences Iskola Kórusa énekel, majd a mise után nagyböjti áhítatot tart és a kárpátaljai, nagyszőlősi
Szent József Magyar Nyelvű Óvoda és Bölcsőde javára gyűjt adományokat.

 Április 4. csütörtök 19.30 –a Házas esték sorozat keretében Lothringer Éva SSS
„Valaki ivott a bögrécskémből, valaki áll a helyecskémen!... szerepek és szerepzavarok a családban” címmel tart előadást és beszélgetést a hittanteremben.
 Április 5-6-7., péntek-szombat-vasárnap 18.00 – az esti szentmisék keretében Zatykó László ferences atya tart nagyböjti lelkigyakorlatos beszédeket. A szombat esti misében a betegek kenetének ünnepélyes kiszolgáltatására is sor kerül. 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.
 Április 7. vasárnap – a szentmiséken a szentföldi keresztények javára gyűjtünk.
 Április 7. vasárnap 11.00-12.30 – az Országúti Karitász gyerekruha és játék börzét szervez a családos mise után a plébánia hittantermében, ahol a használt, de még
jó állapotú, tiszta holmik ingyen cserélhetnek gazdát. A holmikat kizárólag aznap
kérjük elhozni. A megmaradt ruhákat budapesti, illetve vidéki rászorulókhoz,
szociális intézményekhez juttatjuk el. (Csak gyermekruhát és játékot fogadunk!)
 Április 13. szombat 9.00 – a templom ünnepi nagytakarítása: minden jószándékú segítőt, kicsiket és nagyokat szeretettel várunk! Takarítóeszközöket, takarítószereket, kérjük, hozzon magával, aki tud.
 Április 13. szombat 17.00 – a kisgyermekeket – karonülőket, totyogókat, ovis
gyerekeket – és családjaikat várjuk ovis misére a templomba.
 Április 14. Virágvasárnap 9.45 – barkaszentelés és körmenet (a 10.00 órás
szentmise kezdetén) – gyülekezés az udvaron, barkát vagy virágos ágat hozzunk
magunkkal!

Rajzpályázat gyerekeknek
Idén is meghirdetjük a gyerekrajz pályázatot, „Találkozás a feltámadt Jézussal”
címmel. Ovisok és iskolások rajzait várjuk, mely készülhet festékkel, filccel, szénnel,
akvarellel maximum A3-as méretben. Az elkészült képek hátuljára írjátok rá a gyerek nevét, korát valamint szülője nevét és telefonszámát. Beadási határidő: Nagypéntek (2019.04.19). A képeket a zsűri és a plébániai családok is díjazzák. Eredményhirdetést április 28-án a tízes mise végén tartunk. Várjuk a színes alkotásokat!

Nagyböjti élelmiszergyűjtés
A püspöki konferencia idén is kéri a híveket, hogy a húsvéti előkészület során külön figyelemmel forduljanak a rászoruló családok felé, és
tartós élelmiszerrel segítsék a nehézségekkel küzdők megélhetését.
Március 24-31. között, egy héten át várjuk a tartósélelmiszer-adományokat, amelyeket
a Karitász helyi szervezete segít majd szétosztani a rászorulók között. Az adományokat a portán lehet leadni. Köszönettel fogadunk támogatást a Lemondások perselyébe
is: akik hétköznapi életükben valamilyen lemondást, böjtöt vállalnak, annak értékét a
Karitász segítségével így juttathatják el a plébánia által támogatott szegények javára.

Családos keresztút – 2019. április 6.
Szeretettel hívjuk plébániánk családjait, kicsiket és nagyokat, hogy
április 6-án, szombaton délelőtt egy erdei séta keretében közösen
imádkozzuk és elmélkedjük át Urunk értünk vállalt szenvedését, a
keresztutat. Találkozó: 9.30-kor a 11-es busz Nagybányai úti végállomásánál, visszaérkezés: kb. 13 óra körül ugyanoda.

Országúti Családos Tábor – 2019
Plébániánk nyáron –hetedik alkalommal – újra megrendezi családos nagytáborát. Helyszín: Nagyvisnyó, időpont: 2019. július 31.-augusztus 4. Szeretettel hívjuk és várjuk
a plébániánkra járó családokat! Jelentkezés és információ: orszagutitabor@gmail.com

Kis figyelemmel sok jót tehetünk – 2x1%
Szeretettel kérjük a személyi jövedelemadót fizető testvéreket, hogy
adóbevallásukban idén se feledkezzenek meg a kétszer 1%-os rendelkező nyilatkozatokról. Köszönjük!
 Az első százalékra a Magyar Katolikus Egyházat jelöljük meg: technikai szám: 0011
 A második százalékra a következő alapítványok egyikét javasoljuk:
o Ferences Alapítvány - adószáma: 18209778-1-41
o Szent Angéla Alapítvány - adószáma: 18044311-1-41

Liturgia
Szentmisék
Szentségimádás
Zsolozsma
Gyóntatás

hétfő-szombat 7.30 és 18.00
elsőpénteken 10.00-kor is
hétfő-péntek
a 18.00 szentmise után 19.00-ig
hétfő-péntek
7.00, 12.15, 17.35
hétfő-szombat 7.20-8.00 és 17.30-18.30
elsőpénteken 9.30-10.30 is

vasárnap 6.30, 8.30, 10.00,
11.15, 12.30, 18.00, 19.30
minden hónap harmadik
péntekén egész nap
vasárnap 17.35
vasárnap 8.00-12.45
17.30-18.15 és 19.00-20.00
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16.00-17.15
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