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Február 21. Nagyböjt 1. vasárnapja
Nagyböjtben nagyobb figyelmet fordítunk a Jézus Krisztus kínszenvedésén való
elmélkedésre, valamint a testi és lelki jócselekedetek gyakorlására. A
szenvedéstörténet megdöbbentő valóságot tár elénk a Jézust kísérő emberekről: a
„csodaváró nép” nem elégszik meg az addig kapott bizonyossággal, hanem kíváncsian
várja, hogy „vajon önmagát meg tudja-e szabadítani?” (vö. Mt 15,31). De hiszen éppen
azért jött, hogy önmagát feláldozva bennünket szabadítson meg. Az igazi csoda nem a
mulandó betegségtől való szabadítás, hanem az örök kárhozattól való megmentés.
Ehhez elengedhetetlen a mi őszinte bűnbánatunk, hiszen csak ezáltal válunk
alkalmassá, „hogy megérthessük minden szentekkel együtt, mi a szélessége és
hosszúsága, a mélysége és magassága az Isten jóvoltának.” (Ef 3,18)

VASÁRNAP
február 21.
Nagyböjt 1. vasárnapja
(Damiáni Szent Péter))

Liturgiák rendje
9:00 szentmise: † Erikáért és élő Dóráért, Pálért
11:00 szentmise: híveinkért; hálaadásul
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † édesanyáért

HÉTFŐ, február 22.
Szent Péter apostol
székfoglalása
ünnep
KEDD
február 23.
(Szent Polikárp)

8:00 szentmise: † Katalinért

SZERDA
február 24.
Szent Mátyás apostol
ünnep

7:30 a gyóntatás elmarad
8:00 szentmise: † Katalinért

CSÜTÖRTÖK,
február 25.

17:00 – 19:00 csendes szentségimádás
18:00 gyóntatás
18.30 szentmise: † szülőkért, nagyszülőkért

József atya

HIRDETÉSEINK
Vasárnap a szentmisék után részesülhet a hamvazás szentelményében, aki ezt szerdán
nem kapta meg.
Nagyböjtben a pénteki napok bűnbánati és böjti napok. Péntekenként este ½ 6-kor
keresztutat tartunk templomunkban, amelyre várjuk a közösségek jelentkezését.
Ezen a héten szerdán reggel nem lesz gyóntatás.
Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a katolikus iskolák javára.
Március 21-én, nagyböjt 5. vasárnapján a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk
a betegek szentségét.
Köszönjük a befizetett egyházi hozzájárulásokat.
A TEMPLOM JAVÁRA érkező adományokat a templom felújítására fordítjuk

PÉNTEK
február 26.

SZOMBAT
február 27.
VASÁRNAP
február 28.
Nagyböjt
2. vasárnapja

17:30 gyóntatás
17:30 keresztút
18.30 szentmise: † élő Gizelláért

18.30 szentmise: † szülőkért és Lászlóért
9:00 szentmise: élő Györgyért és családjáért
11:00 szentmise: híveinkért; a Milánkovics és
Keviczky család † tagjaiért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Margitért és Jánosért

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

