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Március 28. Virágvasárnap - Nagyböjt 6. vasárnapja 

Ezt mondja az Úr Szolgája: „Isten, az Úr tanította nyelvemet, hogy az igével 
támasza lehessek a megfáradtaknak. Reggelenként ő teszi figyelmessé 
fülemet, hogy rá hallgassak, mint a tanítványok. Isten, az Úr nyitotta meg 
fülemet. S én nem álltam ellen és nem hátráltam meg. Hátamat odaadtam 
azoknak, akik vertek, arcomat meg azoknak, akik tépáztak. Nem rejtettem el 
arcomat azok elől, akik gyaláztak és leköpdöstek. Isten, az Úr megsegít, ezért 
nem vallok szégyent. Arcomat megkeményítem, mint a kőszikla, s tudom, 
hogy nem kell szégyenkeznem.” 

Izajás próféta 

H I R D E T É S E I N K 

Bíboros úr meghosszabbította minden hívőnek a vasárnapi szentmisén való részvétel 
kötelezettsége alóli felmentést.  

Nagyszombaton bűnbánati liturgia és általános feloldozás lesz a parkolóban 10-kor, 
12-kor és 2-kor, a közvetített szentmiséken pedig lelki áldozásban lehet részesülni. 

A nagyhéti szertartások (nagypénteken is) zárt ajtókkal lesznek megtartva. Élőben 
közvetítjük a keresztutat és az esti szertartást. Az időbeosztás honlapunkon 
http://krisztinatemplom.hu/naptar alatt, és a hirdetőtáblán is elérhető.  

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. április 

o Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk az abortált áldozatokért és 
szüleikért; minden közreműködőért, aki a bűnben érintett volt, a hozzá tapadó 
átkok megszűnéséért, és az oltások (és gyógyszerek) megtisztításáért!  

o Szent László imacsoport: Imádkozzunk minden koronavírusos betegért, az 
elhunytakért és az őket gyászolókért, társadalmunk felelős magatartásáért és 
az oltások hatásosságának sikeréért. Nehéz helyzetben bizakodjunk az Úrban, 
a FELTÁMADÁS ÖRÖMÉT semmi ne homályosítsa el lelkünkben!  

o Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes – Az emberi alapjogokért 
küzdőkért: Imádkozzunk azokért, akik életük kockáztatásával küzdenek az 
emberek alapvető jogaiért diktatúrákban, tekintélyelvű rezsimekben vagy 
krízisben lévő demokráciákban. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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  

HÉTFŐ,  
március 29. 

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

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD  
március 30. 

(Climacus Szent János) 

Napi miseszándék: élő Magdolnáért és családjáért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZERDA 
március 31.  

(Szent Ámosz,  
Szent Benjamin) 

Napi miseszándék: † szülőkért, nagyszülőkért, 
rokonokért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  
14:00 Kertész József temetése a Szent Gellért 

urnatemetőben 

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

NAGYCSÜTÖRTÖK,  
április 1. 

Napi miseszándék: Gergő és Edit házasságáért 
(10:00 közvetített krizmaszentelési szentmise) 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  
18:00 közvetített szentmise az Utolsó Vacsora emlékére  

NAGYPÉNTEK  
április 2. 

Urunk szenvedése 

  9:00 Keresztút csak online közvetítéssel követhető 
10:00-14:00 és 17:00-19:00 a templom nyitva 

csendes szentségimádásra 
(!) 15:00 nagypénteki szertartás csak online 

közvetítéssel követhető 

NAGYSZOMBAT 
április 3. 

  9:00 – 17:00: a templom egész nap nyitva 
                     szentsír látogatásra  
10:00, 12:00 és 14:00 bűnbánati liturgia és általános 

feloldozás a parkolóban 
18:00 közvetített vigília szentmise  

HÚSVÉTVASÁRNAP 
április 4. 

URUNK FELTÁMADÁSA 

(!) 9:00 közvetített szentmise: egyházközségünkért; † 
papokért és híveinkért, Gergő és Edit 
házasságáért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  
 

Kérünk mindenkit, hogy a templomban is használja a kézfertőtlenítőt!  
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