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Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005    Böjtmás hava 

Változás! Fogadó órák: hétfőn és szerdán: 11.00-13.00; 16.00-18.00, 

           kedden és pénteken: 9.00-11.00, csütörtökön nincs fogadó óra! 

Miserend: H-Sze: 8.00, Cs-Szo: 18.30; Vasárnap: 9.00, 11.30, 18.30. 
 

 

 

Miserend: hétköznap: 8, 18.30  vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

N A P T Á R 

Március 15. nagyböjt 3. vasárnapja, 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. 

Testvérem! Nagyböjt a bűnbánat ideje. Bűneinktől szeretnénk 
megszabadulni. Érezzük, hogy ez a magunk erejéből nem megy. A bűnnel 
Isten ellen lázadtunk, engedetlenek voltunk. Elfordultunk mennyei Atyánktól. 
Szükségünk van valakire, aki magára veszi bűneinket, példát mutat az 
engedelmességre, aki visszavezet bennünket Istenünkhöz. Jézusban 
mindezt megtalálhatjuk. „Őt a mi bűneinkért törték össze, és az ő sebe által 
gyógyultunk meg” (Iz 53,5). „Engedelmes lett a halálig, mégpedig a 
kereszthalálig” (Fil 2,8). „Egy áldozattal mindörökre tökéletesekké tette a 
megszentelteket” (Zsid 10,14). 

A bűn olyan, mint a lavina, magával sodor. (Erre példa a Teremtés 
könyvének esemény sorozata Káintól a bábeli toronyig.) „Amikor azonban 
elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegyelem” (Rom 5,20). Ez a túláradás a 
szentmise, a keresztáldozat megjelenítése. Hiszen ebben valósul meg 
Malakiás próféta jövendölése: „Minden helyen tiszta ételáldozatot áldoznak 
és mutatnak be nevemnek” (1,11). A szentmisében véghez visszük Jézus 
parancsát: „Ez az én testem, mely értetek adatik. Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre” (Lk 22,19)! Valóban áldozat a szentmise, hiszen benne az 
Úr halálát hirdetjük, amíg el nem jön (Vö.: 1Kor 11,26). 

Testvérem! Az igazi áldozatnál a lényeg a lelkületen van, nem a külső 
formán. A szentmisénél nem érezzük, hogy ez áldozat, de a lelkülete a 
legtökéletesebb, a szeretet. Jézus ugyanis szeretetének végső jeleként 
adta ezt nekünk (Vö.: Jn 13,1). Igyekezzünk tehát szeretetben mindig igent 

mondani Istennek, hogy a bűn terhétől megszabadulhassunk.     M.a. 
 

  9.00: ünnepi szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

18.00: vesperás 

Március 16. hétfő 2Kir 5,1-15a; Lk 4,24-30 

17.00-19.00: csendes szentségimádás  

17.30: gyóntatás: Albert atya 

Március 17. kedd, Szent Patrik püspök Dán 3,25.34-43; Mt 20,21-35 

20.30: Szent Mónika imaóra a templomban 

Március 18. szerda MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

15.00-17.00: karitász fogadóóra 

Március 19. csütörtök, SZENT JÓZSEF, a Boldogságos Szűz Mária jegyese 

 2Sám 7,4-5a.12-14a.16; Róm 2,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a vagy Lk 41-51a 

Ma van Szentatyánk, Ferenc pápa beiktatásának 7. évfordulója.  

17.00: Biblia olvasás 

Március 20. péntek  Oz 14,2-10; Mk 12,28b-34 

17.45: keresztút a Cserkészcsapat közreműködésével 

19.00: vesperás 

Március 21. szombat Oz 6,1-6; Lk 18,9-14 

18.00: lorettói litánia  

Március 22. nagyböjt 4. (laetare) vasárnapja 4. zsoltárhét 

1Sám 16,1b.6-7.10-13b; Ef 5,8-14; Jn 9,1-41 (v. Jn 9,1.6-9.13-17.34-38) 
  9.00: a szentmisén a gyermek szkóla énekel 

18.00: vesperás 

H Í R E K 

Irodai fogadó óráink új rendje: hétfőn és szerdán: 11.00-13.00 és 16.00-

18.00-ig, kedden és pénteken: 9.00-11.00-ig. Fogadó óráinkban általában 

plébániánk vezetőjét is megtalálhatják. Csütörtökön fogadó óra nincs! Telefax 

üzeneteket mostantól nem fogadunk. 

Figyelemmel a járvány veszélye miatt kihirdetett veszélyhelyzetre, a hétre 

tervezett Krisztinavárosi esténket, férfi testvéreink idei találkozóját és a 

szombat délelőttre tervezett gyerekes családi találkozót, valamint a 

Péliföldszentkereszti lelkigyakorlatunkat is elhalasztjuk. A befizetett 

előlegeket az irodán visszafizetjük. 

Várjuk azokat a fiatalokat és felnőtteket, akik jövőre, 2021 tavaszán szeretnének 

a bérmálkozás szentségében részesülni. Részletek és jelentkezés Agonás 

Szonjánál, szonja.agonas@gmail.com, 20/523-0388. 
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