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N A P T Á R 
 

Nagyböjt 4. örvendező vasárnapja, március 11.              IV. zsoltárhét 

                    2Krón 36,14-16.19-23  Ef 2,4-10  Jn 3,14-21 

 

Testvérem! Nagyböjt negyedik, öröm vasárnapján, talán meglepő, 
hogy sírásról hallunk a válaszos zsoltárban: „Babilon folyói mellett ültünk 
és sírtunk, Sion városára emlékeztünk.” Jézus is, aki valóban evangéliumot 
(örömhírt) hozott, sírt. «Földi életében hangosan kiáltozva, könnyek között 
imádkozott» (Zsid 5,7). A sírás ugyanis nemcsak a kétségbe esésnek, 
hanem az üdvösségre törekvésnek is jele lehet. Erre gondolva igyekezzünk 
most megérteni a 136. zsoltárból idézett válaszos éneket. 

A zsoltáros így folytatja imáját: „Hárfáinkat fűzfákra függesztettük, azon a 
földön.” A fogság, a fájdalom földjén nehéz örvendező éneket énekelni. A 
szeretett városra gondolás könnyekre fakaszthat. „Mert akik elhurcoltak 
minket, dalt akartak hallani tőlünk.” A történészek szerint héber dalosok 
gyakran előfordultak a keleti, fejedelmi udvarokban. De a romokban álló 
szent városról dicsőítő dalt kérni, valójában gúnyolódás. „Hogyan 
dalolhatnánk az Úr énekét az idegen földön?” A fogság a bűnök 
következménye. Az Úr szent énekeit a bűnös földön ők nem akarták 
énekelni. „Ragadjon ínyemhez a nyelvem, ha nem emlékezem meg rólad.” Az 
imádkozó komolyan veszi elhatározását. Ezt a kijelentést igazából 
fogadalomnak tekinthetjük. 

Testvérem! R. Guardini (pap +1968) erről a zsoltárról elmélkedve ezt írja: 
«Bárcsak tizedrésznyire volna ilyen fontos számunkra Isten és az Ő 
országa, mint ezeknek az embereknek Jeruzsálem, a szent város!» Mi segít 
minket abban, hogy számunkra mindez fontos legyen? HA MEGSIRATJUK 

BŰNEINKET. HA ÖRÖM TÖLTI EL SZÍVÜNKET, AMIKOR MEGEMLÉKEZÜNK ATYÁNKRÓL!
                             [M.a.] 

8.30: gitáros  szentmise 

18.00: vesperás 

 

 
 

 
 
Hétfő. március 12.                                                                 Iz 65,17-21  Jn 4,43-54 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 

 

Kedd, március 13.                                                                     Ez 47,1-9.12  Jn 5,1-16 

Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 5. évfordulója. Imádkozzunk érte! 

Reggel a szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 10 óráig 

18.00: katekumenek hittanórája a plébánia nagytermében  (csütörtök helyett) 

 
Szerda, március 14.                                                                  Iz 49,8-15  Jn 5,17-30   

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

19.00: új kezdő felnőttek  hittanórája  

 

Csütörtök, március 15. Nemzeti ünnep                                  Kiv 32,7-14  Jn 5,31-47 

18.30: ünnepi szentmise 

 

Péntek, március 16.                                               Bölcs 2,1a.12-22  Jn 7,1-2.10.25-30 

Ezen a napon nincs irodai fogadóóra 
17.30: gyóntatás: Mihály atya 

17.45: keresztút a karitász  közreműködésével   

Esti szentmise után  vesperás 

 

Szombat, március 17.                                                          Jer 11,18-20  Jn 7,40-53 

16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: Loretói litánia 

A szentmise után országos gyűjtés a Szentföld javára 

 
Nagyböjt 5. vasárnapja, március 18., APÁK NAPJA                            I. zsoltárhét 

                                                           Jer 31,31-34  Zsid 5,7-9  Jn 12,20-33 

 

A mai napon minden szentmise után  

országos gyűjtés a Szentföld javára 

 

 
  



 

 

H Í R E K 

 A nagyböjti triduum március 19, 20, 21-én (hétfő-kedd-szerdán) lesz az esti 

szentmise keretében. A triduumot Baán István parochus atya tartja. 

 Ugyancsak március 19-én hétfőn a szentmise után férfiak estéje lesz plébániánk 

épületében, a Cserkészotthonban. Vendégünk Dr. Hajnal Géza író, hidrogeológus, 

tanszékvezető egyetemi tanár. 

 Március 23-án pénteken délután fél ötkor ökumenikus keresztút indul 

Plébániánk szervezésében a Horváth-kertből (Alagút u.) a tabáni kereszthez. 

 Március 24-én szombaton 15 órakor a Regnum Christi által szervezett Családok 

keresztútja indul az Oktogontól az Andrássy úton, és szabadtéri szentmisével 

zárul a Hősök terén. 

 Brenner János atya boldoggá avatása május 1-én lesz Szombathelyen, idejében 

jelentkező zarándokok jelenlétében. Kérjük ezért az érdeklődőket, hogy 

szándékukat minél előbb jelezzék a szokott módon ! 

 

A D Ó 

 Kérjük Testvéreinket, hogy az adójuk 1 %-ról történő rendelkezést mindnyájan 

tegyék meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A nulla összegről szóló 

rendelkezés is rendkívül értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának 

arányában ad kiegészítést az Egyháznak”, idézzük Püspöki Karunk körlevelét.     

A 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. 

 

Egyházmegyei hirdetés: 

Az elszakított országrészeken élő magyarok 

nemzetiségi jogait segíti egy aláírásgyűjtés, amelyet 

püspökeink is támogatnak. A kezdeményezést 

a www.jogaink.hu oldalon tudják online aláírni, 

vagy  az aláíróívet onnan letölteni. 

 

 

 

 

 

 

A képviselő-testület beszámolója az elmúlt hónap eseményeiről 

 

Február 

6. Filmvetítés – Fausztina nővérről szóló filmet vetítettük. 

8. Nyugdíjas séta a Biblia Múzeumban. Kb. 10 fő vett részt. 

10. Beteggondozók találkozója. Kb. 20 fő vett részt, de csak ketten voltak, 

akik jelenleg is otthonukban beteget ápolnak.  

11. Lourdesi Szűz Anya ünnepe – betegek szentmiséje ½ 12 órakor. A 

Karitász által felajánlott kísérést 1 fő fogadta el, de többen jöttek, akik 

saját állandó kísérővel rendelkeznek. 

12. Szent Gellért  általános iskola épületének árverése. A nyertes a Cordia 

ingatlanfejlesző cégcsoport. 

13. 8 órakor szentmise Rozsály Zoltán atya halálának 12. évfordulóján. 

14. Hamvazószerda – egész napos szentségimádás,  

 8 órakor szentmise, 12 és 15 órakor rózsafüzér, 18 órakor litánia 18:30-

kor szentmise, 20 órakor taize imaóra (ifjúsági hittanosok vezetésével) 
 

  Nagyböjt péntekjein keresztutat imádkozunk.  

 

16-18. Plébániai lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten, Tomka Ferenc atyával. 

A létszám változó volt (14-25 fő) 

18.   Hamvazás a vasárnapi szentmisék elején. 

19. Krisztinavárosi esték keretében Lépes Lóránt atya a Mária rádió 

programigazgatója tartott előadást. 

24. Ifjúsági lelki nap – cserkészek szervezésében 

 10 óra felnőttek lelki napja a nagyteremben. Utána ½ 6 órakor közös 

bűnbánati liturgia 

24-25. Országos gyűjtés a katolikus iskolák javára. 420 000 Ft gyűlt össze, ez 

kevesebb, mint előző évben volt. 

28. Szent Gellért általános iskola épület-eladási szerződésének aláírása 
 

Március 

3. Nyugdíjasok lelki napja 11 órától: 8-10 fő vett részt rajta. 

 Fiatal családok találkozója a Közösségépítő Munkacsoport 

szervezésében. Kb. 10 felnőtt és 9 gyermek vett részt. 

 

A jövőbeli eseményeket minden héten  

a maga idejében külön hirdetjük! 

http://www.jogaink.hu/

