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Húsvétvasárnap – URUNK FELTÁMADÁSA 

Amikor másik két társával együtt Péter apostol megtapasztalta Isten 
közelségét Jézus színeváltozásakor, önfeledten azt mondta: „Uram, jó nekünk itt 
lenni!” (Mt 17,4). Mert az ünnep arról szól, hogy semmi sem akadályoz abban, hogy 
azt élhessem meg, hogy „jó a te jelenlétedben lenni”. Talán nem is figyelünk eléggé 
arra, hogy a Bibliában található kinyilatkoztatás évezredekkel korábban 
megfogalmazta azt, amit mi is szeretünk/szeretnénk kimondani. A modern kor 
tudománya szenzációs megállapításként beszél arról, hogy az ember természetéhez 
hozzá tartozik, hogy szüksége van „kibeszélnie” azt, ami őt foglalkoztatja. A 
kinyilatkoztatás mintegy „kibeszéli”, ami Istennek fontos. Elmondja, hogy a 
történelem során Isten miért kötött újból és újból szövetséget az emberrel, és amikor 
elérkezettnek látta az időt, egy újabb szövetséget kötött, amit Fia feláldozásával 
pecsételt meg örökre: „Akkor ezt mondta Isten: Alkossunk embert a képmásunkra, 
hozzánk hasonlóvá . . . Megteremtette Isten az embert a maga képmására, Isten 
képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket.” (Ter 1,27) 
Jézus színeváltozásakor Péter ezt a valóságot tapasztalta meg egészen különleges 
módon, húsvét ünnepével pedig Jézus mindnyájunk számára lehetővé tette, hogy mi 
is elmondhassuk: Uram, jó nekünk itt lenni!  
Áldott húsvéti ünnepet kívánok! 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szolgálatukkal hozzájárultak az idei húsvéti 
ünnepünk méltó megünnepléséhez, és a kedves Testvérek megértő hozzáállását is 
köszönjük. Az újabb rendelkezésig, a vasárnapi 9-es szentmisék továbbra is közvetítve 
lesznek.  

Az április 12-i héten kezdődik a jövő tanévre való beiratkozás. Ekkor kell jelezni a szülőknek 
az iskola felé azt a szándékukat, amennyiben előző év(ek)ben még nem jelezték volna, 
hogy gyermekük számára kérik a katolikus hit- és erkölcstan oktatást. Kérjük a szülőket és 
a családokat, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és osszák meg saját köreikben is a 
hitoktatás fontosságát, amihez a katolikus.hu oldalon elérhetőek anyagok, valamint szülői 
tájékoztatók is találhatók, amelyek szabadon felhasználhatók.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

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  

HÉTFŐ 
húsvét nyolcadában,  

április 5. 
(Ferrer Szent Vince) 

Napi miseszándék: élő és † családtagokért;  
† Gizelláért és élő és † családtagjaiért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD  
húsvét nyolcadában, 

április 6. 

Napi miseszándék: † Zitáért, † Mórért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  
13:00: Gaál György temetése a Farkasréti temetőben 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZERDA 
húsvét nyolcadában, 

április 7.  
(De la Salle Szent János) 

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

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

CSÜTÖRTÖK  
húsvét nyolcadában,  

április 8. 

Napi miseszándék: papjainkért és papi hivatásokért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  

PÉNTEK  
húsvét nyolcadában, 

április 9. 

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

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZOMBAT 
húsvét nyolcadában,  

április 10. 
(Szent Ezekiel) 

Napi miseszándék: † Józsefért és szüleiért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 
Az isteni irgalmasság 

vasárnapja,  
április11. 

(!) 9:00 közvetített szentmise: egyházközségünkért; 
élő Fausztináért; élő Máártáért; † Juditért 

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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