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Március 7. Nagyböjt 3. vasárnapja 

Az árusok és a pénzváltók ottléte legfőképpen a messzi földről érkezők 
számára jelentett nagy könnyebbséget a templomot felkeresők részére, mivel 
az áldozatbemutatáshoz szükséges „feltételeket” szolgáltatták a zarándokok 
számára. Látszólag, Jézus mintha az áldozatbemutatás szükségességét vagy 
annak fontosságát kérdőjelezné meg, valójában az Atyának tetsző áldozatra 
mutat rá a mai evangéliumban olvasható tevékenységével. Előtte sem volt 
ismeretlen, hogy mit vár tőlünk az Úr: „De még most is így szól az Úr: Térjetek 
meg hozzám teljes szívetek szerint; böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És 
szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti 
Istenetekhez; mert könyörülő és irgalmas ő; késedelmes a haragra és nagy 
kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt.” (Jóel 2,12-13).  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Hétfőtől templomunkban nyilvános istentiszteleteket nem tartunk, gyónási alkalmak 
nem lesznek. A jegyzett szándékokra a szentmiséket zárt ajtók mögött elmondjuk. 
Irodánk csak telefonon érhető el – lehetőleg a szokásos irodai időkben keressenek!  
A templomot naponta 10:00-től 12:00 óráig és délután 3-tól 5-ig tartjuk nyitva. 

A mai naptól a jövő vasárnapig mi is gyűjtünk tartós élelmiszert a rászorulók számára. 
Az adományokat a nyitva tartás óráiban helyezhetik el a templomban. 

Március 9-én, kedden ½ 11-kor zárt körben lesz szentmise Snell György püspök atya 
lelki üdvéért a Szent István-bazilikában. Ezt követően helyezik örök nyugalomra földi 
maradványait. Imádságos lelkülettel kapcsolódjunk be mi is a búcsúztatásba a 
Főegyházmegye facebook oldalán (https://www.facebook.com/egombp).  

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
március 7. 

Nagyböjt 3. vasárnapja 
(Szent Perpétua  

és Felicitász) 

  9:00 szentmise: † édesanyáért és † László fiáért 
11:00 szentmise: híveinkért; † Antal édesapáért 

 

18:00 vesperás 
18.30 szentmise: Hegedűs és Nagy család élő és † 

tagjaiért 

HÉTFŐ,  
március 8. 

(Istenes Szent János) 

10:00 – 12:00: a templom nyitva 
 
15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD  
március 9.  

(Római Szent Franciska, 

Savio Szent Domonkos) 

10:00 – 12:00: a templom nyitva 
15:00 – 17:00: a templom nyitva 
16:00 Prém Péterné temetése a Szent Gellért 

urnatemetőben 

SZERDA 
március 10. 

10:00: Szent József imakilenced kezdete 
utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
március 11. 

10:00: Szent József imakilenced  
utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

PÉNTEK, március 12. 
Ferenc pápa 

megválasztásának  
7. évfordulója 

10:00: Szent József imakilenced  
utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZOMBAT 
március 13.  

10:00: Szent József imakilenced  
utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

VASÁRNAP 
március 14. 

Nagyböjt 4. vasárnapja 

! 9:00 zárt körben végzett szentmise: † Máriáért  
és † Antalért, megemlékezéssel a nap többi 
miseszándékáról, honlapunkról is elérhető 
facebookos közvetítéssel 

10:00: Szent József imakilenced  
utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 
 

Kérünk mindenkit, hogy a templomban is használja a kézfertőtlenítőt!  
 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a szigorodó járványügyi korlátozásoknak 
megfelelően, fokozottan figyeljenek az előírt védőintézkedések megtartására,  

és éljenek a védőoltás lehetőségével is! 
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