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NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA  

Abban az időben Jézus a Szentlélektől eltelve otthagyta a Jordánt, s a Lélek 
ösztönzésére a pusztába vonult negyven napra. Itt megkísértette a sátán. Ezekben a 
napokban nem evett semmit sem, de végül is megéhezett. Ekkor megszólította a 
sátán: „Ha Isten Fia vagy, mondd ennek a kőnek, hogy váljék kenyérré.” De Jézus ezt 
felelte: „Írva van, nemcsak kenyérrel él az ember.” Erre a sátán fölvezette egy magas 
hegyre, és egy szempillantás alatt felvonultatta szeme előtt a földkerekség minden 
országát. „Minden hatalmat és dicsőséget neked adok – mondta –, mert hisz én 
kaptam meg és annak adom, akinek akarom. Ha leborulva hódolsz előttem, az mind a 
tied lesz.” Jézus elutasította: „Írva van: Uradat, Istenedet imádd és csak neki szolgálj!” 
Ekkor a sátán Jeruzsálembe vitte, a templom párkányára állította, és így szólt: „Ha 
Isten Fia vagy, vesd le magad innét. Hisz írva van: angyalainak parancsolta, hogy 
oltalmazzanak, és: kezükön hordoznak majd, nehogy kőbe üsd a lábad.” De Jézus ezt 
válaszolta: „Az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 

Miután a sátán ezekkel a kísértésekkel hiába próbálkozott, egy időre elhagyta 
Jézust.              

H I R D E T É S E I N K 

Plébániánkon március 6-20 között nagyböjti tartós élelmiszergyűjtést szervezünk 
az ukrajnai menekültek és otthon maradók, valamint a közösségünkhöz tartozó 
rászorulók számára. A csomagokat irodaidőben a sekrestyében várjuk, a szentmisék 
előtt és után pedig a templomban a szokott helyen. Pénzbeli adományokat is fogadunk 
a plébánia CIB Banknál vezetett, 10700419-65647879-51100005 számú számlájára. 
Kedvezményezett neve: Krisztinavárosi Plébánia, megjegyzés rovat: karitász gyűjtés 

Pénzbeli adományt az OTP Bank, 11706016-20468198 számú számlára közvetlenül 
a Szent Erzsébet Karitász Központnak is utalhatnak, megjegyzés rovat: Kárpátaljának. 
A https://karitasz.hu/segitene/onlineadomany helyen bankkártyás adományozási 
lehetőséget találnak, az 1356-os szám hívásával pedig 500 Ft-ot lehet adományozni.  

Ruhaneműt, használati tárgyakat épületünk felújítása miatt nem tudunk fogadni! 

Március 15-én, nemzeti ünnepünkön reggel 8 órakor lesz ünnepélyes szentmise. 

Ugyancsak március 15-én, kedden este 7 órára Szt. Mónika imaközösség várja 
imaórára mindazokat, akik együtt szeretnének imádkozni szeretteikért.  
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2Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 
1. VASÁRNAPJA,  

március 6. 

  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; 

† György testvérért; István gyógyulásáért 

HÉTFŐ, március 7. 
(Szent Perpétua és 

Felicitász) 

 

KEDD, március 8. 
(Istenes Szent János) 

  8:00 szentmise † keresztszülőkért 

SZERDA,  
március 9. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise élő Bernadett születésnapjára  

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
március 10.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 hálaadásul 80. születésnapon 

PÉNTEK,  
március 11. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
17:15 keresztút 
18:00 szentmise † Editért és Józsefért 

SZOMBAT,  
március 12. 

 8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
és együtt mondott rózsafüzérre 

18:00 élő Juditért, Zsomiért és Annáért 

NAGYBÖJT 
2. VASÁRNAPJA,  

március 13. 

  9:00 szentmise betegek gyógyulásáért 
11:00 szentmise híveinkért, élő Máriáért;  

Anna megtéréséért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Antal édesapáért; a Szentlélek 

ajándékaiért az orvosi munka segítésére 
 

Szeretettel ajánljuk kedves Testvéreinknek Szentatyánk fohászát Ukrajna békéjéért: 
„Urunk Jézus Krisztus, az Örök Atya Fia, küldd el most Lelkedet az egész földre.  

A Szentlélek éljen minden nép szívében, hogy megmeneküljenek a romlástól, a 
pusztulástól és a háborútól. Minden nemzet Édesanyja, a boldogságos Szűz Mária, 
legyen a mi közbenjárónk. Ámen” 
 
 

Lk 4,1-13 
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