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Március 21. Nagyböjt 5. vasárnapja 

„Íme, napok jönnek – mondja az Úr –, amikor új szövetséget kötök Izrael 
házával és Júda házával. De nem olyan szövetséget, mint amilyet atyáikkal 
kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. 
Azt a szövetségemet ugyanis megszegték, pedig Uruk voltam – mondja az Úr. Ez 
lesz az a szövetség, amelyet majd Izrael házával kötök, ha elérkeznek azok a 
napok – mondja az Úr: Bensejükbe adom törvényemet, és a szívükbe írom. 
Istenük leszek, ők meg az én népem lesznek. Többé nem lesz szükség arra, hogy 
az egyik ember a másikat, testvér a testvérét így tanítsa: »Ismerd meg az Urat,« 
mert mindnyájan ismerni fognak a legkisebbtől a legnagyobbig – mondja az Úr 
–, mivel megbocsátom gonoszságaikat, és vétkeikre többé nem emlékezem.”   

Izajás próféta 

H I R D E T É S E I N K 

Ma van Mihály atya halálának 1. évfordulója. A 9 órai, közvetített szentmisét érte 
ajánljuk fel, valamint elhunyt korábbi plébánosainkért. 

A Szentföld javára, a mai napra meghirdetett országos gyűjtést Főpásztorunk későbbi 
időpontra halasztja. 

Krisztinavárosi estéink sorozatát felújítva, 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! 

A nagyhéten egyes szertartásokat online is közvetítünk. Az időbeosztás honlapunkon 
http://krisztinatemplom.hu/naptar/ alatt látható, de járványügyi rendelkezések miatt 
változhat. A legfrissebb információk a hirdetőtáblán is elérhetők lesznek.  

Esti szentmiséinket a jövőben mindig 6-kor kezdjük, hétköznap és hétvégén is.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
március 21. 

Nagyböjt 5. vasárnapja 
(Flüei Szent Miklós) 

(!) 9:00 közvetített szentmise: † Mihály atyáért és 
korábbi plébánosainkért, egyházközségünkért; 
90 éves Kláráért;  
† Katalin édesanyáért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  

HÉTFŐ,  
március 22. 

Napi miseszándék: élő családtagokért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD  
március 23.  

(Mongrovejói Szent 
Turibiusz) 

Napi miseszándék: élő és † családtagokért 
  8:30 Dr. Lőrincz Jánosné temetése a Farkasréti 

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

SZERDA 
március 24. 

Napi miseszándék: tisztítótűzben szenvedő lelkekért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

(!) 15:00 – 18:00: csendes Szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK, március 25. 
Urunk megtestesülésének 

hírüladása 
(Szent Izsák) 

Napi miseszándék: † Ferenc testvérért, 10. évf. 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

 

15:00 – 17:00: a templom nyitva.  

PÉNTEK,  
március 26. 

Napi miseszándék: † családtagokért 
  9:45 Suppan Judit temetése a Farkasréti temetőben 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  
14:00 Jakab Gyuláné temetése a Farkasréti temetőben 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 
(!) 17:30 online közvetített Keresztút  

SZOMBAT 
március 27.  

(Szent Rupert) 

Napi miseszándék: élő gyermekekért és családjukért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

VIRÁGVASÁRNAP 
március 28. 

Nagyböjt 6. vasárnapja 

(!) 9:00 közvetített szentmise: egyházközségünkért; 
Gergő és Edit házasságáért; hálából Bernadett 
50 évéért és övéiért; † Kálmán férjért és 
édesapáért (halálának 2. évf.) 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  
 

Kérünk mindenkit, hogy a templomban is használja a kézfertőtlenítőt!  
 
 

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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