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Február 14. Évközi 6. vasárnap 

„Ám az, alighogy elment, mindenfelé hirdetni és híresztelni kezdte a dolgot” – 
olvashatjuk a mai evangéliumban. Talán a mi életünkben is igaz, hogy a gondok 
és a nehézségek jelentős része nem a természeti csapások vagy a betegségek 
miatt vannak, hanem az emberi öntörvényűség miatt. Pál apostol ezt írja 
Krisztusról: „Megalázta magát, engedelmes lett a halálig, mégpedig a 
kereszthalálig.” (Fil 2,8), rólunk pedig azt írja, hogy Isten „Szeretetből eleve arra 
rendelt (bennünket), hogy – akaratának tetszése szerint – Jézus Krisztus által 
fogadott fiaivá legyünk…” (Ef 1,5). Tekintsük a földi életünket olyan tanulási 
időszaknak, aminek tétje az örök boldogság. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Hamvazószerda szigorú böjti nap, a nagyböjti idő kezdete. Este is lesz szentmise. 

Nagyböjtben a pénteki napok bűnbánati és böjti napok. Péntekenként este ½ 6-kor 
keresztutat tartunk templomunkban, amelyre várjuk a közösségek jelentkezését. 

A képviselő testület beszámolója 

A plébánia képviselő-testülete február 8-án, hétfőn este tartotta legutóbbi ülését, 
ezúttal is online formában. Elfogadtuk a tavalyi évre vonatkozó zárszámadást és az idei 
év költségvetését, bízva benne, hogy megkezdődhet a templom és a plébánia 
felújítása. „A TEMPLOM JAVÁRA” megjelölt adományokat a templom felújítására 
fordítjuk. 

Meghallgattuk a Közösségépítő munkacsoport beszámolóját a januárban lezárult 
Krisztinás napokról, amit a veszélyhelyzet miatt több részre bontva, több héten keresztül 
rendeztünk meg a világhálón. Örömünkre szolgált a jelentős érdeklődés. 

A hagyományteremtőnek szánt február 4-i Széchenyi-emlékmisébe is sokan 
csatlakoztak be az internetes közvetítés révén. Bízunk benne, hogy jövőre már a 
templomban gyűlhetünk össze együtt emlékezni Széchenyi István és Seilern Crescence 
házasságkötésének évfordulóján. 

Plébániánk továbbra is készül programokkal, amint a járványügyi előírások lehetővé 
teszik, személyes formában, de addig is igyekszünk online lelki és más témájú 
programokkal szolgálni. Ezekről a Havas Boldogasszony Hírlevélben és plébániánk 
internetes felületein folyamatos tájékoztatást nyújtunk. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
február 14. 

Évközi 6. vasárnap 
(Szent Cirill és Metód, 

Szent Bálint) 

  9:00 szentmise: † Katalinért 
11:00 szentmise: híveinkért; † Dénes férj, édesapa, 

és nagypapáért 
 

18:00 vesperás 
18.30 szentmise: † Zsigmondért 

HÉTFŐ 
február 15. 

 

KEDD  
február 16.   

  8:00 szentmise: † Zsuzsannáért és Mihályért 
10:30 Hanák Tamás temetése a Farkasréti temetőben 

SZERDA 
február 17. 

HAMVAZÓSZERDA 
(A szervita rend  

hét szent alapítója) 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: † Katalinért 
 
17:00 Szentségimádás 
(!)18:30 szentmise: † János édesapáért és  

† Anikó testvérért 

CSÜTÖRTÖK,  
február 18. 

(Boldog Fra Angelico) 

 
18:00 gyóntatás  
18.30 szentmise: † Anna és Bertalan szülőkért. 

PÉNTEK 
február 19. 

  9:00 Szüle Mihályné temetése Fiumei úti sírkertben 
 
17:30 gyóntatás  
17:30 keresztút – képviselő testület 
18.30 szentmise: † Sándorért 

SZOMBAT 
február 20.  

(Szent Marto Ferenc  
és Jácinta) 

 

 
18.30 szentmise: † Gizella édesanya és nagymamáért 

VASÁRNAP 
február 21. 

Nagyböjt 1. vasárnapja 
(Damiáni Szent Péter)) 

  9:00 szentmise: † Erikáért és élő Pálért 
11:00 szentmise: híveinkért; hálaadásul 

 
18:00 vesperás 
18.30 szentmise: † édesanyáért 

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt helyekre 
üljenek, és használják a kézfertőtlenítőt!  
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