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Március 14. Nagyböjt 4. vasárnapja 

Mosdjatok meg, s tisztuljatok meg! El gonosz tetteitekkel színem elől, ne 
tegyetek többé rosszat! Tanuljatok meg jót tenni: keressétek az igazságot, 
segítsétek az elnyomottakat, szolgáltassatok igazságot az árvának, s 
védelmezzétek az özvegyet! Aztán gyertek, s szálljatok velem perbe! – 
mondja az Úr. Ha olyanok volnának is bűneitek, mint a skarlát, fehérek 
lesznek, mint a hó; és ha olyan vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, 
mint a gyapjú.  

Izajás próféta 

H I R D E T É S E I N K 

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 vasárnapon zárul a tartós élelmiszerek gyűjtése a rászorulók számára. Köszönjük 
a nagylelkű adományokat! 

Jövő vasárnap lesz Mihály atya halálának 1. évfordulója. Ezen a napon a 9 órai, 
közvetített szentmisét ajánljuk fel érte, valamint az elhunyt korábbi plébánosainkért. 

A jövő vasárnapon országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Erre a célra szánt 
adományaikat átutalással a cél megjelölésével, illetve a templom bejáratánál kijelölt 
perselyben fogadjuk köszönettel, egészen a következő vasárnapig. 

Március 22-én, hétfőn este fél 9-kor felolvasó estet tartunk Lélektől lélekig 
nagyböjtben címmel, József atya és a Közösségépítő csoport szervezésében. 

Kapcsolódási lehetőségek: www.facebook.com/havasboldogasszony, illetve 
www.krisztinatemplom.hu . Mindenkit szeretettel várunk!

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
március 14. 

Nagyböjt 4. vasárnapja 

(!) 9:00 közvetített szentmise: † Máriáért és Antalért, 
honlapunkról elérhető facebookos közvetítéssel 

A további szentmisék szándékai: † Józsefért; 
Hálaadásul élő Krisztián és Judit szülőkért és 
gyermekeikért 

10:00-12:00 a templom nyitva  
11:00: Szent József imakilenced  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

HÉTFŐ, március 15. 
Nemzeti ünnep 

(Hofbauer Szent Kelemen 
áldozópap) 

Napi miseszándék: † szülőkért 
10:00: Szent József imakilenced  

utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD  
március 16.   

Napi miseszándék: † Sándorért 
10:00: Szent József imakilenced  

utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 
15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZERDA 
március 17. 

(Szent Patrik püspök) 

Napi miseszándék: tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
10:00: Szent József imakilenced  

utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 18:00: csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
március 18. 

(Jeruzsálemi Szent Cirill 
püspök és egyháztanító) 

Napi miseszándék: † Editért és Józsefért 
10:00: Szent József imakilenced  

utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

PÉNTEK, március 19. 
Szent József, a 

Boldogságos Szűz Mária 
jegyese 

Napi miseszándék: élő József áldozópapért 
10:00: imaóra Szent József tiszteletére 

utána a templom nyitva marad 12:00 óráig 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZOMBAT 
március 20.  

Napi miseszándék: † nagyszülőkért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

VASÁRNAP 
március 21. 

Nagyböjt 5. vasárnapja 
(Flüei Szent Miklós) 

(!) 9:00 közvetített szentmise: † Mihály atyáért és 
korábbi plébánosainkért, honlapunkról is elérhető 
facebookos közvetítéssel 

A további szentmisék szándékai: 90 éves Kláráért;  
† Katalin édesanyáért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  
 

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

és éljenek a védőoltás lehetőségével is! 
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