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Hamvazószerda
Reggel 7 órakor és este 6 órakor szentmise, a hamu megáldásával és
a hamvazás szertartásával

Böjti fegyelem!
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein hústilalom van a betöltött 14 éves kortól!
Szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken a
betöltött
60 éves korig. Ez azt jelenti, hogy ezen a
napon háromszor vehetünk magunkhoz élelmet, de
csak
egyszeri jóllakás megengedett!
Nagyböjt minden péntekén
fél 6-kor
Keresztúti ájtatosságot tartunk!
Zarándoklat a
„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismerizanyához
Krisztust”
a Bazilikába
február 29-én,
pénteken
este fél 6-kor.

„Aki nem ismeri a Szentírást, nem ismeri Krisztust”
A Magyar Püspökkari körlevél ezzel a mondattal hirdette meg a
2008pcsolódik az év folyamán a témához. Segítségünk lesz Nemeshegyi
Péter jezsuita atya könyve, melynek címe: Jézus és… E könyv segítségével ismerhetjük meg Jézus kapcsolatait emberekkel, környezetékkel.
gékkel.
rtünk emberekért és a mi
mberré lett” –
ényes
kinyilatkoztatója. Egész jelenlétével, szavaival, tetteivel, csodáival,
halálával, feltámadásával és a Szentlélek elküldésével fejezi be az
isteni kinyilatkoztatást. Ezért, ha tudni szeretnénk, hogy milyen az
Isten, hogyan viszonyul hozzánk az Isten, miként viselkedik velünk
szemben az Isten, Jézust kell szemlélnünk.
De hogyan
anunk,
s6,16) Mindent végtelenül felülmúl, amit csak mondhatnánk róla…
De ott van az e
-vérig ember volt, mégpedig a legemberibb ember. „Mindenben hasonló volt hoz

Atyaisten akaratát, hogy azt tökéletesen teljesítse. Ahogy a Szentírás
mondja, hozzánk hasonlóan mindenben még kísértést is szenvedett…
éges megismerésére. Megismerünk benne egy rendkívül rokonszenves, nagyszer
jtünk valamit arról is, hogy milyen az Isten.
mberi életét, gondolatait, viselkedését, annál többet tudunk meg a vég-

Gárdonyi Géza
Írás a Bibliába
Ez a könyv a könyvek könyve.
Szegény ember drága gyöngye,
Égi harmat lankadtaknak.
Világosság földi vaknak.
Bölcsességnek arany útja:
boldog aki rátalál!
Szomjas lelkek forráskútja,
hol pohárral Krisztus áll.
Ez a könyv az örök törvény.
Királyon láncz. Rabon napfény.
Roskadónak testvéri hang.
Elhagyottnak galamb-búgás.
Viharvertnek ereszet.
Haldoklónak angyal-súgás:
„Ne félj: fogd a kezemet”…
Gyermeknek is: ”Mily szép rege!”
Bölcsnek: ”Rejtelmek tengere!”
Fal,Köd, Templomok közt legszebb templom:
csak megnyitom s benn vagyok.
Ablakán a Paradicsom
rózsáira láthatok.
Minden fakul, minden romlik.
Márvány vár is összeomlik.
Bíbor leplek ronggyá málnak.
Csak ez a könyv nem tér porba.
Ez a könyv a Mózes bokra:
Isten szíve dobog benne.

Lourdesi kilenced
február 3-11-ig.
Szombaton és vasárnap
este ¾ 6-kor,
hétköznapokon pedig minden
este a szentmisék után.
Betegek napja:
február 11

.

Este ¾ 6 órakor imádkozzuk a lourdesi kilencedet.
6 órakor ünnepi szentmise, melynek keretében a
Betegek szentségében részesítjük rászoruló testvéreinket.

A Szentírás évében szeretettel várjuk a testvéreket a lectio

divina-ra, a Biblia közös, imádságos olvasására. Egyházunk ezen

, elmélkedéssel egybekötött Szentírás olvasása

minden hónap utolsó szombatján, az esti szentmise után 7
február
23-án, szombaton este lesz.
Témája:
„Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember…” (Lk 4,4)

Február hónaptól kezdve minden hónap utolsó vasárnapján
latin nyelven imádkozzuk.

