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N A P T Á R 

Nagyböjt 2. vasárnapja, március 8. 2. zsoltárhét 

Ter 12,1-4a.  2Tim 1,8b-10  Mt 17,1-9 
Testvérem! A múlt vasárnap ezzel a mondattal fejeztem be soraimat: mindez 

segítsen minket a bűnbánat, a nagyböjt egyik céljának megvalósításában. Erre 

gondolva a szentmise bűnbánati cselekedetével foglalkoztunk. De a szentmisében van 

még egy mozzanat, ami a bűnbánatra utal. Az RMÁR 52. pontja szerint az adományok 

előkészítése után „a pap kezet mos: ezzel a szertartással a belső megtisztulás vágyát 

fejezi ki”. Az áldozati adományok átvétele és az oltár megtömjénezése után 

annakidején természetes volt a kézmosás. Ma ez jelképes cselekedet, és arra utal, hogy 

a legszentebb cselekmény vezetőjének tisztának kell lennie. 

Régen a szentmisében több kézmosás is volt. A hittanulók miséjének végén a 

püspök, ill. a pap a távozó katekumenek és nyilvános vezeklők fejére tette a kezét, 

mert imádkozott értük. Ez természetesen bepiszkolta a kezét és ezért kezet mosott. Az 

őskereszténységben a pap, de a hívek is, a szentmise előtt is kezet mostak. Egyes 

szerzetesi, de más templomok előcsarnokában ma is látható forrás vagy kút, ami erre 

emlékeztet. Az a szép szokás viszont általánossá vált, hogy templomba lépéskor, 

bűnbánatunk jeleként, szenteltvízzel hintjük meg magunkat. Vigyázzunk, hogy 

mindezekkel ne Pilátushoz hasonlítsunk, aki álszent módon mosta meg kezét. Inkább 

Jézus lábmosásnál mondott szavai jussanak eszünkbe: „Aki megfürdött, annak elég, 

ha csak a lábát mossák meg, akkor egészen tiszta” (Jn 13,10). 

Testvérem! Ma a szentmisében a pap kézmosás közben ezt imádkozza: „Mosd 

le, Uram, bűneimet, és vétkeimtől tisztíts meg engem.” ASSISI SZENT FERENC A VIZET 

«SZŰZINEK» NEVEZTE. A VÍZ KÉPES ARRA, HOGY TISZTÁRA MOSSA MINDAZT, AMI 

BEPISZKOLÓDOTT. Használjuk ezt a szimbólumot és igyekezzünk megőrizni lelkünk 

tisztaságát, hiszen Jézus így tanítja: „Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az 

Istent” (Mt 5,8). 

 M.a. 

  9.00: gitáros szentmise 

18.00: vesperás 

Hétfő, március 9.                                                         Dán 9,4b-10   Lk 6,36-38 

11.15: Dóczyné Szabó Judit temetése a Farkasréti temetőben 

17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

20.00: fiatalabb felnőttek hittanórája 

Kedd, március 10. Iz 1,10.16-20   Mt 23,1-12 

Szerda, március 11.                                                  Jer18,18-20   Mt 20,17-28 

15.00-17.00: Karitász fogadóóra 

Csütörtök, március 12.                                                 Jer 17,5-10   Lk 16,19-31 

Este, a szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

Péntek, március 13.  Ter 37,3-4.12-13a.17b-28   Mt 21,33-43.45-46 

Ezen a napon van Szentatyánk, Ferenc pápa megválasztásának 7. évfordulója.  

17.45: keresztút a karitász csoport közreműködésével 

18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaira, utána vesperás 

Szombat, március 14.                                   Mik 7,14-15.18-20   Lk 15,1-3.11-32 

18.00: Lorettói litánia  

Nagyböjt 3. vasárnapja, március 15. NEMZETI ÜNNEP      3. zsoltárhét 

Kiv 17,3-7.   Róm 5,1-2.5-8   Jn 4,5-42  (v. Jn 4,1-15.19b-26.39a.40-42) 

A mai naptól, március 15-től 22-ig, egy teljes héten át tartós 

élelmiszereket gyűjtünk templomainkban rászoruló embertársaink javára. 

  9.00: ünnepi szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

18.00: vesperás 

H Í R E K 

Flavio atya megkezdte munkáját plébániánkon. Imádkozzunk érte! 

Március 16-án, hétfőn este ½ 8 órától Krisztinavárosi Esténk keretében Szőjük-

fonjuk a mesét... a Cserkészotthonban. Vendégünk Klitsie-Szabad Boglárka 

népmese szakelőadó lesz a Hagyományok Házából.  

Március 18-án, szerdán este ½ 8 órára férfi testvéreinket várjuk a Cserkész-

otthonba. Öt évi önkormányzati munkájának tanulságait osztja meg velünk 

Varga Antal úr, a Szent Gellért Iskola nyug. igazgatója, volt alpolgármester. 

Szeretettel ajánljuk a nagyböjti készületet segítő és programjainkat hirdető 

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



Továbbra is várjuk azokat, akik jövőre, 2021 tavaszán szeretnének a 

bérmálkozás szentségében részesülni, fiatalokat és felnőtteket egyaránt. Bár 

februárban elkezdődött a felkészítés, most is van mód csatlakozni. Ebben a 

tanévben április 26-án és május 17-én, két vasárnapi napon lesz felkészítő alkalom 

16 és 19 óra között. Aki csatlakozni szeretne, kérjük, április 26-án már 15.30-ra 

érkezzen meg a plébániára. További részletekről érdeklődni Agonás Szonjánál, a 

bérmálkozók felelősénél lehet (szonja.agonas@gmail.com, 20/523-0388). 

Péliföldszentkereszti lelkigyakorlatunk március 27-29-én lesz, péntek délutántól 

vasárnap délutánig, Ábrahám Béla szalézi atya vezetésével. Még nagyon kevesen 

jelentkeztek, a határidő pedig lassan lejár. Jelentkezéskor kérünk 5000,- Ft-ot 

befizetni a sekrestyében vagy az irodán. Kisgyerekekkel is lehet jönni, a hely 

kiválóan alkalmas erre. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevele a 2020. évi nagyböjti 

tartósélelmiszer gyűjtésről 

Kedves Testvérek! 

Ferenc pápa az idei nagyböjti üzenetében így szól hozzánk: - „Ma is fontos minden 

jóakaratú embert meghívni arra, hogy javaiból továbbadjon valamit a nélkülözőknek. 

Az ilyen alamizsna egy igazságosabb világ felépítésében való személyes részvétel 

formája. A felebaráti szeretetnek megfelelő megosztás az embert emberibbé teszi, 

a felhalmozás viszont azzal fenyegeti, hogy csúffá válik, mivel önzésébe zárkózik. A 

gazdaság strukturális dimenzióin szabad és kell is, hogy túllépjünk.” 

Ima-böjt-alamizsna: ez a három tanács legyen kísérőnk nagyböjti utunkon. [...] 

Idén is meghirdetjük a nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtést a templomainkban, ami 

lehetőséget teremt az alamizsna kifejezésére is. Kérjük, hozzák el a szentmisékre 

tartósélelmiszer-felajánlásukat a rászorulók számára és tegyék a templomban erre 

kijelölt helyre. 

A legkisebb adománnyal is a felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. A 

templomainkban összegyűjtött élelmiszerek nemcsak táplálékot jelentenek, hanem 

üzenetet is visznek magukkal, a Gondviselő Isten kézzelfogható szeretetét a 

nélkülöző családokba. [...] 

Kedves Testvérek! 

Ferenc pápa a Miatyánkról szóló katekézisében így tanít: „Jézus a 

kenyérszaporításkor azt a keveset sokszorozza meg csodás módon, amit egy 

gyermek ajánlott föl a többiek javára. (vö. Jn 6,9) Nem szabad önzőnek lennünk, 

kötelességünk megosztani a kenyeret azokkal, akiknek szükségük van rá. Véssük 

eszünkbe, hogy az étel nem magántulajdon, hanem Isten kegyelme, amit meg kell 

osztanunk a rászorulókkal. Jézus a Tibériás tavánál nemcsak a kenyér- és 

halszaporítással tett csodát, hanem a megosztással: adjátok ide, amitek van, és én 

csodát teszek – mondta. Jézus a felajánlott kenyér szaporításával elővételezte 

önmaga felajánlását az eucharisztikus kenyérben. Csak az eucharisztia tudja ugyanis 

csillapítani a végtelen iránti éhünket és az Isten utáni vágyat, ami minden ember 

lelkében lakozik, a mindennapi kenyér keresésében is.” 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus évében fontos tanúságtétel számunkra, 

hogy annak a Jézusnak a nevében tegyünk jót az emberekkel, aki a kenyeret 

megszaporította és az éhező embereket jóllakatta. A kenyér színében, az Oltári-

szentségben bennünket is táplál, ami arra késztessen mindnyájunkat, hogy tegyünk 

tanúságot az irgalmas szeretetről adományainkkal. Húsvét ünnepére juttatjuk el az 

élelmiszercsomagokat a családokhoz, akik ezekben megérezhetik az Isten 

gondviselő szeretetét. Ezzel is mutassuk meg a világnak Húsvét örömét és üzenetét! 

Budapest, 2020. nagyböjt 2. vasárnapján 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a járvány 

megelőzése érdekében a következő intézkedéseket 

adta ki: 

Intézkedések  

a járvány megelőzése érdekében 
(részletek a körlevélből) 

A ránk bízottakért érzett felelősségtől vezérelve a COVID-19 

(koronavírus) járvány Magyarországra való betörése után az alábbi 

rendelkezések lépnek életbe. 

– Kérjük, mindenben kövessék az illetékes állami szervek előírásait. 

– Kérjük a szentmiséken a kézfogás és a nyelvre áldoztatás 

elhagyását és a kézbe áldoztatás általánossá tételét. 

– Kérjük a szenteltvíztartók kiürítését, azok használatának 

mellőzését. 

– Kérjük a betegellátásban részt vevőket az országos tisztifőorvos 

által kiadott járványügyi rendelkezések betartására. 

– Amennyiben a hatóság elrendeli a tömegrendezvények betiltását, 

ez vonatkozhat nagy létszámú egyházi rendezvényekre is. 

Budapest, 2020. március 5. 

a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 
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