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N A P T Á R 
 

Nagyböjt 1. vasárnapja, március 1. zsolozsma  II. kötet 1. zsoltárhét 

Ter 2,7-9.3,1-7a  Róm 5,12-19  Mt 4,1-11 
 

Testvérem! Az első korintusi levél világosan figyelmeztet, hogy aki 
méltatlanul járul a szentáldozáshoz, vétkezik. Vizsgálja meg tehát az ember 
önmagát, és csak úgy egyék a kenyérből (vö.: 11,27k). Ezért fontos, hogy 
bűnbánattal kezdjük a szentmisét (vö.: Lk 18,13). Istennel való találkozásra csak 
azt vihetem magammal, ami Hozzá méltó. Halálos bűneink alól csak a 
szentgyónásban oldozhatnak fel. Bocsánatos bűneinktől a bűnbánati 
cselekedetben is megszabadulhatunk. 

A szentmise bűnbánati imái közül legismertebb a «Confiteor» (Gyónom). A 
régi magyarázók szerint ez egy dráma. Az első felében az örök Bíró trónja előtt 
állok, akit körülvesz a mennyei udvartartás. (A régi szövegezésben a szentek 
felsorolása ezt jelezte.) Ők vádolnak hűtlenségem miatt. Ekkor megvallom 
bűneimet: „Én vétkem…” Erre vádlóimból közbenjáróim lesznek, akik értem 
könyörögnek a mindenható Bíróhoz. A jelenlegi «Confiteor» egyszerűbb, közelebb 
áll a régi formulákhoz. De egy lényeges betoldás van benne: „mulasztással”. Ne 
felejtkezzünk el arról, hogy bűnt a jó elmulasztásával is elkövethetek. A többi 
bűnbánati ima is kiemel egy-egy gondolatot. A «Kyrie eleison»-os forma 
Megváltónk közbenjáró szerepére utal. A harmadik forma pedig, a bűnbocsánatot 
kérő imával együtt, a bűn közösségi jellegére figyelmeztet. 

Testvérem! Az „én vétkem…” alatt a mellünkben rejtőző szívünkre ütünk. Ez 
ne simogatás, hanem ébresztő legyen. A mellverés belső világunk kapuján át 
remegtesse meg lelkünket. VALLJUK MEG BŰNEINKET, ÁLLJUNK BÍRÁNK 
OLDALÁRA ÉS BÜNTESSÜK MEG MAGUNKAT. Mindez segítsen minket a 
bűnbánat, a nagyböjt egyik céljának megvalósításában. (Vö.: ESZ 27.- Egyetemes 
szabályok a liturgikus évről és naptárról.) M.a. 

 

9.00: a szentmisén a gyermek szkóla énekel, a szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

Minden szentmise elején hamvazás lesz azoknak, akik hamvazószerdán nem 

részesültek ebben a szentelményben. 

Hétfő, március 2. Lev 19,1-2.11-18  Mt 25,31-46 

17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

19.30: képviselő-testület gyűlése a plébánián 

Kedd, március 3. Iz 55,10-11 Mt 6,7-15 

Szerda, március 4. Boldog Meszlényi Zoltán vértanú püspök 

Jón 3,1-10  Lk 11,29-32 

15.00-17.00: karitász fogadóóra 

16.00: Filmvetítés a KDNP Attila úti helyiségében: Jób lázadása (magyar, 1983) 

19.00: a Meszlényi Zoltán-templomban (XI.,. Etele út 3.) espereskerületi, búcsúi, 

koncelebrált ünnepi szentmise lesz, melyre a Testvérek is hivatalosak. 

Csütörtök, március 5. Esz 14,1.3-5.12-14  Mt 7,7-12 

17.00: közös bibliaolvasás 

17.30: a rózsafüzér imacsoport közös imája a templomban 

17.30: gyóntatás: Gájer László atya 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Első péntek, március 6.  Ez 18,21-28  Mt 5,20-26 

Nagykilenced a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmából – 3. alkalom 

7.15: szentmise a Szent Gellért Iskola Kosciuszko utcai épületében, az új 

kápolnában 

Délelőtt betegeinket áldoztatjuk otthonukban. 

17.45: keresztút a ministránsok közreműködésével 

18.30: esti szentmise, utána vesperás 

Szombat, március 7. MTörv 26,16-19  Mt 5,43-48 

10.00: lelkigyakorlat felnőttek részére a plébánián. Ebédet biztosítunk. 

17.30: bűnbánati liturgia 

Nagyböjt 2. vasárnapja, március 8. 2. zsoltárhét 

Ter 12,1-4a  Tim 1,8b-10  Mt 17,1-9 

18.00: vesperás 

 

H Í R E K 

Bíboros úr kinevezte új – ideiglenes – plébániai kormányzónkat. Depaula Flavio 

atya a jövő héten érkezik. Fogadjuk szeretettel! 



Szeretettel ajánljuk mindnyájatok figyelmébe a nagyböjti készületet segítő és 

programjainkat hirdető kartonunkat. Minden család vigyen magával egyet a padok 

mögötti asztalról! 

Péliföldszentkereszti lelkigyakorlatunk március 27-29. között lesz, péntek 

délutántól vasárnap délutánig, Ábrahám Béla szalézi atya vezetésével. Jelentkezni 

a sekrestyében és az irodán lehet március 15-ig. Az egy főre jutó költség – a 

plébánia által támogatva - 10 ezer forint, ebből 5 ezret kérünk a jelentkezéssel 

egyidőben előlegként befizetni. Az ár tartalmazza a szállást, étkezést, közös 

kiadásokat, de az utazást nem. Kérjük, hogy aki autóval jön, jelezze, hogy tud-e 

további utasokat is hozni. Kisgyerekekkel is lehet jönni, a hely kiválóan alkalmas 

erre. 

 

Márciusi imaszándékok 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk Mihály atya állapotának javulásáért. 

Mennyi Atyánk, kérünk, öleld át őt szereteteddel, és adj neki erőt, türelmet, 

reményt testi és lelki szenvedéseinek viseléséhez. 

Szent László Imacsoport: Szűzanyánk, kérünk, járj közben azokért az állapotos 

anyákért, akik fontolgatják magzatuk életének elvételét, hozzanak döntést az élet 

mellett, és a környezetükben élőkért, hogy támogassák szeretetükkel őket . 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: A kínai katolikusokért – Imádkozzunk, hogy a 

kínai egyház tartson ki az evangéliumhoz való hűségben, és növekedjen egységben. 

 

 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hírei 

A kongresszus titkársága szálláslehetőségeket keres a 2020. szeptember 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. 

Szállásfelajánlásokat 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 Hungexpón, 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 várható 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.  
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