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Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2022. február 27.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Böjtelő hava
www.krisztinatemplom.hu www.facebook.com/havasboldogasszony
Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
IBAN: HU16-10700419-65647879-51100005
Iroda a sekrestyében: kedd és szerda 10h-12h csütörtök és péntek 15h-17h

ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP
Jézus a hegyi beszédben ezeket a hasonlatokat mondta tanítványainak: „Vajon
vezethet-e vak világtalant? Nem esnek-e bele mind a ketten a gödörbe? Nem nagyobb
a tanítvány mesterénél: Akkor tökéletes az ember, amikor már olyan, mint a mestere.
Miért látod meg a szálkát embertársad szemében, amikor a magad szemében a
gerendát sem veszed észre? Hogyan mondhatod embertársadnak: Barátom, hadd
vegyem ki szemedből a szálkát, holott saját szemedben nem látod meg a gerendát?
Képmutató! Vedd ki előbb a magad szeméből a gerendát, s aztán törődj azzal, hogy
kivedd a szálkát embertársad szeméből.
Mert nincsen jó fa, amely rossz gyümölcsöt terem, és nincsen rossz fa, amely jó
gyümölcsöt hoz. Minden fát gyümölcséről lehet megismerni. Nem szednek a
tövisbokorról fügét, sem a tüskebokorról nem szüretelnek szőlőt. A jó ember szívének
jó kincséből jót hoz elő, a rossz ember pedig a rosszból rosszat hoz elő. Hisz a szív
bőségéből beszél a száj.”
Lk 6,39-45
HIRDETÉSEINK
Ma országos gyűjtés van katolikus iskolák javára. Számítunk a kedves Testvérek
nagylelkűségére.
Ezen a héten lesz hamvazószerda, szigorú böjti nap, a húsvét ünnepére készülő
bűbánati időszak, a nagyböjt kezdete. Egyházunk kéri, hogy hamvazószerdán és
nagyböjt péntekjein húsételt ne fogyasszunk, és hamvazószerdán legfeljebb
háromszor étkezzünk, és legfeljebb csak egyszer lakjunk jól. Péntekenként
templomunkban ¼ 6-kor keresztúti ájtatosságot imádkozunk, amelyre szeretettel
várjuk közösségeink és családjaink jelentkezését.
Másnap, a hónap első csütörtökén, déltől csendes szentségimádás lesz
templomunkban, amely a délután 5 órai rózsafüzér és az esti 6-os mise után este 8
óráig folytatunk. Most is szeretettel várunk jelentkezőket személyesen vagy emailben, különösen a kora délutáni órákra.
Első pénteken az esti szentmise után imaiskola (azaz felnőtt hittan) lesz a
templomban.
A járvány továbbra is gyorsan terjed, óvatosságot kérünk mindenkitől!
Kérjük, segítsenek a padok és kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után!

Dátum

Liturgiák rendje

9:00 szentmise Hegedűs és Nagy család † tagjaiért,
hálából; élő Gábor gyógyulásáért
11:00 szentmise híveinkért, † Erzsébetért és Imréért;
ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP,
Fricz és Érsek családok † tagjaiért;
február 27.
Anna lelki üdvéért; † Elemér atyáért
Nareki Szent Gergely
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Flóráért; † Józsefért;
Isten akaratának felismeréséért
HÉTFŐ, február 28.
KEDD, március 1.

SZERDA,
március 2.
Hamvazószerda

CSÜTÖRTÖK,
március 3.

PÉNTEK,
március 4.
Szent Kázmér, Boldog
Meszlényi Zoltán
SZOMBAT,
március 5.

NAGYBÖJT
1. VASÁRNAPJA,
március 6.

8:00 szentmise családtagok bűnei engesztelésére
és lelki sebek gyógyulásáért
7:30 gyóntatás
8:00 ünnepélyes szentmise Tekse család † tagjaiért
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
18:00 ünnepélyes szentmise élő Kristófért, hálaadásul
18:45 a Mária Légió imaórája
12:00 csendes szentségimádás kezdete
(Jelentkezőket várunk még!)
17:00 első csütörtöki gyóntatás
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért
20:00 a csendes szentségimádás befejezése
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
17:15 keresztút
18:00 szentmise áldozópapokért
19:00 imaiskola felnőtteknek
8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 † szülőkért és Lászlóért
9:00 szentmise élő Lajos édesapáért és családjáért
11:00 szentmise híveinkért, † Vilmáért és szüleiért;
Anna lelki üdvéért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Ilona és Mihály szülőkért

