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Az országos veszélyhelyzet miatt nyilvános szentmiséket és fogadó 

órákat nem tartunk. Sürgősség esetén fenti, mobil számunk hívható! 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Az országos veszélyhelyzet miatt, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 

rendelkezését követve hirdetjük a következőket: 

– 2020. március 21-től, Nagyböjt 4. vasárnapjától visszavonásig nem lesz 

semmiféle nyilvános liturgikus cselekmény templomukban. 

– Templomunkat naponta reggel 7.00-től 9.00 óráig nyitva tartjuk, de a napi 

szentmisét plébániai kormányzó úr 9.00 órai kezdéssel mondja el. Aki teheti, 

lélekben csatlakozzon imáihoz! 

– Plébániánkon fogadóórákat nem tartunk. Sürgős esetekben, például temetés 

kérésével, hívjátok plébániánk mobil telefonszámát (+36 20 3420697). 

N A P T Á R 

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) 

Testvérem! A Zsinat előtt még így tanultuk az Egyház parancsai között: „Vasár- és 

ünnepnap szentmisét becsületesen hallgass!” Ma a Kódexben ezt olvassuk: „Vasárnap és 

más kötelező ünnepeken a hívők kötelesek szentmisén részt venni” (1247. kánon). Az 

első megfogalmazás szerint a szentmise egy előadás, amit meghallgathatunk. A második 

szerint a hívő tevékeny közreműködő, aki részt vesz a szentmisén. 

Múlt vasárnap arról elmélkedtünk, hogy a szentmise Krisztus áldozatának a 

megjelenítése. Ha helyesen kapcsolódunk bele, akkor mi is áldozat bemutatók leszünk. 

Mi szeretnénk magunkat Istennek átadni, de ez értéktelenségünk miatt lehetetlen. Avilai 

Szent Teréz ezt így fogalmazza meg: Teréz önmagában semmi, de Teréz és Jézus a 

minden. Önmagunk és áldozataink úgy lesznek értékesek, ha Jézussal egyesülünk, 

a szentmise áldozatba belekapcsolódunk. Valóban megtehetjük ezt, hiszen Szent Péter 

így ír első levelében: „Ti pedig választott nép, királyi papság, szent nemzet, megváltott 

nép vagytok” (2,9). 

Testvérem! Most - nagyböjtben - igyekszünk önmegtagadásokat, áldozatokat vállalni. 

Vigyük ezeket magunkkal a szentmisére és a kenyérrel, borral együtt helyezzük az 

oltárra. Így ezek is végtelen értékűvé változhatnak. Valósítsuk meg a Liturgikus 

rendelkezés gondolatát: „A szeplőtelen áldozatot nemcsak a pap keze által, hanem vele 

együtt felajánlván tanulják meg önmagukat fölajánlani és napról napra váljanak eggyé 

Istennel” (SC 48.). Így a szentmise valóban a mi áldozatunk is lesz, akkor is, ha csak 

lélekben lehetünk jelen! M.a. 

Március 23. hétfő Iz 65,17-21; Jn 4,43-54 

Március 24. kedd Ez 47,1-9.12; Jn 5,1-16 

Március 25. szerda, Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony

 MTörv 4,1.5-9; Mt 5,17-19 

Március 26. csütörtök Kiv 32,7-14; Jn 5,31-47 

Március 27. péntek  Bölcs 2,1a.12-11; Jn 7,1-2.1.25-30 

Március 28. szombat Oz 6,1-6; Lk 18,9-14 

Március 29. nagyböjt 5. vasárnapja 1. zsoltárhét 

Iz 43,16-21; Fil 3,8-14; Jn 8,1-11 

Imádság a járvány idején: 

 Mindenható Urunk, atyáink Istene! Hálát adunk neked a világért, amelyben 

lehetővé tetted az emberiség életét. Hálát adunk a teremtés egész 

gazdagságáért és csodálatos törvényszerűségeiért. Hálát adunk azért, hogy 

minden pusztító erő ellenére megmaradtunk, és képesek vagyunk arra, hogy 

világunkról és önmagunkról új és új felismerésekre jussunk. Köszönjük, hogy 

egyénileg és közösségben is harcolhatunk megmaradásunkért és azért, hogy 

életünk egyre szebb és tartalmasabb legyen. De mindennél inkább köszönjük 

neked, hogy örök életre hívtál meg minket, és Krisztus Urunk megváltó halála és 

feltámadása által utat nyitottál nekünk az örök boldogságra. Amikor olyan 

természeti csapások érnek minket, amelyek ellen a magunk erejéből teljesen 

biztos védelmet még nem találunk, átéljük, hogy végül is mindig a te kezedben van 

az életünk. Alázattal kérünk, segítsd a tudomány embereit, hogy mielőbb 

megtalálják a mostani járvány ellenszerét! 

 Adj a társadalmak vezetőinek éleslátást, hogy megfelelő intézkedésekkel 

gátat szabjanak a fertőzés terjedésének, segítsék a betegség megelőzését, 

leküzdését és a hatékony eszközök eljutását a rászorulókhoz. Adj irgalmat és 

örök nyugodalmat a betegségben elhunytaknak, adj a betegeknek gyógyulást, az 

orvosoknak és az egészségügy munkatársainak erőt és áldást bátor 

helytállásukhoz. Erősítsd bennünk a hitet, a bizalmat és a segítő szeretetet, hogy 

megadhassunk minden lelki és testi segítséget beteg embertársainknak és a 

gyászoló vagy aggódó hozzátartozóknak. Add, hogy felelős viselkedésünkkel mi is 

hozzájáruljunk a betegség terjedésének elkerüléséhez. 

 Bocsásd meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel 

és mulasztással elkövettünk! Szentháromság, Egy Isten, irgalmazz nekünk! 

Boldogságos Szűz Mária, Betegek Gyógyítója, könyörögj értünk! Ámen. 


