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N A P T Á R 
 

Évközi 7. vasárnap, február 23. Könyörgő nap a világ éhezőiért 3. zsoltárhét 
Lev 19,1-2.17-18 – 1Kor 3,16-23 – Mt 5,38-48 

Testvérem! Nagyböjt előtti utolsó vasárnap Egyházunk könyörgő napot 
tart a világ éhezőiért. Az «egyetemes könyörgésben» gyakran imádkozunk 
ehhez hasonló közös, fontos ügyeinkért. Ma ezért választottam a szentmise 
Ige-liturgiájának záró részét. Itt kéréseinkkel bizonyítjuk, hogy a magunk 
erejével képtelenek vagyunk megvalósítani azt, amit Isten üzenetében 
megismertünk. (Vö.: Jn 15,5) 

A II. Vatikáni Zsinat kívánsága: „Az evangélium és a homília utáni 
«egyetemes könyörgéseket», más szóval a hívek könyörgését, helyre kell 
állítani.”  (SC 53.). Ennek az imának az eredete visszanyúlik az apostoli 
korra. „Végezzetek imát, könyörgést… minden emberért, a királyokért és az 
összes előljáróért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk” (1Tim 2,1k). A II. 
században szent Jusztínusz tanúskodik az egyetemes könyörgés létéről. A 
VI. sz. körül elmaradt a római liturgiából, csak a nagypénteki ünnepélyes 
könyörgés őrizte meg ezt az imát napjainkig. (Érdekes, hogy szövegében alig 
van utalás a nagypénteki, ill. a húsvéti liturgiára.) A hívek könyörgésében az 
Egyház és a világ egyetemes szándékaiért könyörgünk. (A dicsőítő, 
hálaadó ima stb. nem ide való.) A RMÁR 46. pontja meghatározza a 
szándékok sorrendjét is: 1/ az Egyház szükségletei, 2/ a közhatalmat 
gyakorlók és az egyetemes közjó, 3/ a különféle szükséget szenvedők, 4/ a 
helyi közösség. Ezt az imát szabad alkalmazni az aktuális helyzethez, de 
sohasem lehet benne túlsúlyban az egyéni kérés. 

Testvérem! Mi bízunk az ima közös erejében. Vianney szent János 
hasonlata jut az eszembe. A SZALMA A TARLÓN CSAK FÜSTÖLVE ÉG, DE HA EGY 

HELYRE ÖSSZEGEREBLYÉZZÜK, AKKOR ÉGRE CSAP A LÁNGJA. Mindig ezzel a 
lelkülettel kapcsolódjunk az egyetemes könyörgésbe!       [M.a.] 

 

9.00: a szentmisén a gyermek schola énekel 

18.00: vesperás 

A szentmisék után gyűjtés a katolikus iskolák javára 

 

Hétfő, február 24. SZENT MÁTYÁS APOSTOL 
ApCsel 1,15-17.20ac-26 – Mk 8,11-13 

17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 
 

Kedd, február 25. Jak 4,1-10 – Mk 9,30-37 
 

N A G Y B Ö J T 

A nagyböjti idő célja a húsvét ünnepének előkészítése. A nagyböjti liturgia hangolja 

ugyanis a húsvéti misztérium megünneplésére mind a keresztségre készülőket a 

keresztény beavatás különféle fokozatai által, mind a hívőket is, akik vissza-

emlékeznek keresztségükre és bűnbánatot tartanak. 

A nagyböjti idő hamvazószerdától nagycsütörtök estig tart. Nagyböjt kezdetétől a 

húsvéti virrasztásig nem mondunk Alleluját. 
 

Szerda, hamvazószerda, február 26. Zsolozsma: II. kötet, IV. zsoltárhét 
Joel 2,12-18 – 2Kor 5,20-6,2 – Mt 6,1-6.16-18  

Szigorú böjti nap: 18-tól 60 éves korig hústilalom mellett ezen a napon 

háromszor lehet étkezni és csak egyszer jóllakni. 
Ezen a napon a szentmise keretében hamvazkodunk. 

TEMPLOMUNKBAN EGÉSZ NAPOS SZENTSÉGIMÁDÁS LESZ. Jelentkezőket 

várunk, hogy a szentségi Jézus ne maradjon magára egyetlen percre sem. Jó 

lenne, ha legalább két biztos jelentkező lenne minden egyes órára. 

Feliratkozni Bucsy Magdinál és a sekrestyében is lehet. 

  8.00: a Szent Gellért-iskola közössége részt vesz a szentmisén, amelynek végén 

kihelyezzük az Oltáriszentséget.  

12.00: világosság szentolvasó 

15.00: fájdalmas szentolvasó 

15.00–17.00: karitász fogadóóra a plébánián 

17.30: Szentóra 

18.30: szentmise 

19.30: taizéi imaóra az Oltáriszentség előtt 

A mai naptól jelenik meg a nagyböjti készületet segítő és a programot tartalmazó 

lap. Minden család vigyen magával egyet a padok mögötti asztalról! 
 

Csütörtök, február 27. MTörv 30,1-9 – Mk 8,27-33 

19.00: a szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 
 



 

Péntek, február 28.  Iz 58,1-9a – Mt 9,14-15 

17.45: keresztút a képviselő testület tagjainak közreműködésével 

Esti szentmise után vesperás. 
 

Szombat, február 29.   Iz 58,9b-14 – Lk 5,27-32 

11.00: nyugdíjasok lelki napja kezdődik a plébánián. Ebédet biztosítunk. 

18.00: Loretoi litánia  

Az esti szentmise elején hamvazás 

Nagyböjt 1. vasárnapja, március 1. 1. zsoltárhét 
Ter 2,7-9.3,1-7 – Róm 5,12-19 – Mt 4,1-11 

  9.00: a szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

Minden szentmise elején hamvazás lesz azoknak, akik hamvazószerdán nem 

részesültek ebben a szentelményben.  

H Í R E K 

Köszönjük Mihály atyáért végzett imáitokat. Sajnos 

állapota rosszabbodott, ezért Bíboros úr február 

21-vel betegszabadságot engedélyezett neki, és 

hamarosan plébániai kormányzót fog kinevezni. 

Kérünk mindenkit, továbbra is állhatatosan imádkoz-

zon Mihály atyáért. 

A hétköznap reggeli szentmisék után Matolcsy Kálmán atya gyóntat, ha jelzik az 

igényt a sekrestyében. 

Március 7-én szombaton délelőtt 10 órától felnőttek részére tartunk lelki napot a 

plébánián. Ebédet biztosítunk. Utána bűnbánati liturgia lesz a templomban. 

Nagyböjt péntekjein ¾6 órakor keresztúti ájtatosságot végzünk a templomban, 

április 3-án azonban a Tabánban, ½5 órai indulással. 

Lelkigyakorlatot tartunk Péliföldszentkereszten március 27-29-én, péntek 

délutántól vasárnap délutánig, Ábrahám Béla szalézi atya vezetésével. Szánjuk ezt 

az időt lelki töltekezésre! Jelentkezni a sekrestyében és az irodán lehet, 5000,- 

Ft befizetésével, legkésőbb március 15-én, vasárnap. A részvétel teljes költsége 

15.000,- Ft alatt marad; tartalmazza a szállást, étkezést és a közös kiadásokat. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírei 

A Kongresszus titkársága szálláslehetőségeket keres a 2020. szept. 13-20-ig 

tartó NEK idejére az ideérkező vidéki és határon túli, külföldi résztvevők számára. 

Várjuk mindazok jelentkezését, akik egy vagy akár több személyt is befogadnának 

a Kongresszus idején. Nem számít, hogy lakásban, vagy házban laknak, egy helyet, 

vagy több helyet tudnak biztosítani. Minden egyes felajánlásnak örülünk! Kérjük, 

hogy akik ebben az időszakban szívesen vendégül látnának zarándokokat akár csak 

egy-két éjszakára is, jelentkezzenek a 

www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok webcímen. 

Érdemes jelezni, hogy hány embernek adnának szállást, milyen nyelven beszélnek, 

férfit vagy nőt fogadnának szívesebben, tudnak-e ágyat biztosítani (például 

idősebbek számára). A szervezők igyekeznek ezen információk alapján, a lehető 

legjobban elhelyezni a vendégeket. 

Ételt biztosítani nem kötelező, de nagy segítség. A programok már reggel 

elkezdődnek és estig tartanak, tehát ha egy reggeli szendviccsel még támogatni 

tudják a vendégül látottakat, nagyon hálásak lennénk. 

Szállás felajánlásokat köszönettel fogadunk űrlapokon is, amelyeket a 

sekrestyében és az irodán tájékoztatóval együtt, félfogadási időben kérhetnek. 

Ezen a héten a Havas Boldogasszony Hírlevél mellett is találnak szállás 

felajánlására szolgáló űrlapot. Kitöltés után a sekrestyében vagy az irodán adják 

le, mert az adatokat plébániánk önkéntese fogja gépi úton továbbítani.  

A NEK Titkárság közvetlenül az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címen vagy a 

20/262-6989-es mobilszámon ad tájékoztatást. 

A kongresszusi (részvételi) regisztráció  

# kötelező a Hungexpon illetve Esztergomban rendezett konferenciákra 

# kötelező, de ingyenes a nyitó szentmisére a Puskás Ferenc stadionba illetve a 

Forráspont ifjúsági találkozóra a Papp László sportarénába 

# ajánlott (a megfelelő elhelyezkedéshez szükséges) a szombati, Kossuth Lajos 

téri szentmisére és körmenetre valamint a záró szentmisére a Hősök terére 

Együtt érkező és maradó családot illetve csoportot annak vezetője megnevezéssel 

és létszámmal regisztráljon: a csoport tagjai ezután regisztrálhatnak egyenként a 

csoportba. https://registration-iec2020.hu/  

A sekrestyében és az irodán a regisztrációhoz is kaphatnak nyomtatott 

tájékoztatót és űrlapot. Ezeket az adatokat is plébániánk önkéntese fogja gépi 

úton továbbítani. 

A kongresszusért illetve a kongresszus idején végzendő önkéntes szolgálatokra 

is várnak jelentkezőket a https://registration-iec2020.hu/ helyen 

http://www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok
mailto:egyhaziszallas@iec2020.hu

