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XXI./11. szám
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2022. március 13.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Böjtmás 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

NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA
Abban az időben Jézus kiválasztotta Pétert, Jánost és Jakabot, és fölment velük a
hegyre imádkozni. Míg imádkozott, arca teljesen átváltozott, ruhája pedig hófehéren
ragyogott. S íme két férfi beszélgetett vele: Mózes és Illés. Megdicsőülten jelentek
meg, és haláláról beszélgettek, amelyet Jeruzsálemben kell majd elszenvednie. Pétert
és társait elnyomta az álom. Amikor fölébredtek, látták dicsőségét és a mellette álló
két férfit.
Azok már épp menni készültek. Péter akkor így szólt Jézushoz: „Mester, jó nekünk
itt lennünk! Hadd csináljunk három sátrat: neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek
egyet.” Nem tudta ugyanis, hogy mit mondjon. Közben felhő támadt és beborította
őket. A felhőben félelem szállta meg őket. A felhőből szózat hallatszott: „Ez az én
választott Fiam, őt hallgassátok.” Miközben a szózat hangzott, Jézus ismét egyedül
volt. Ők pedig hallgattak, és senkinek sem árultak el semmit abból, amit láttak.
Lk 9,28b-36

HIRDETÉSEINK
Köszönjük az ukrajnai háború áldozatai megsegítésére szánt nagylelkű
adományokat. A gyűjtést a jövő vasárnapig folytatjuk, ahogy ezt már hirdettük.
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.
Március 16-án, szerdán este fél 8 óarkor krisztinavárosi esténk vendége, Rostás
Zoltán úr „Híd a Városliget múltja és jövője között” címmel tart előadást a Liget
Budapest projektről a Szent Gellért Általános Iskola épületében, Kosciuszko T. u. 3.
Nagyböjtben szombatonként 16 órától együtt mondjuk templomunkban a négy
rózsafüzért.
Április 2-án, szombaton reggel 8 órakor kezdjük templomunk húsvéti
nagytakarítását. Hívjuk és várjuk segítőkész testvéreinket erre a délelőttre!
Április 3-án, vasárnap lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása templomunkban. Előtte való szerdán, csütörtökön és pénteken délután 4-től gyónási alkalom
lesz. Kérjük az idős és a súlyos betegséggel élő testvéreket, hogy szentgyónás
elvégzésével készüljenek a szentség felvételére. Előre jelentkezés nem szükséges.

Dátum

NAGYBÖJT
2. VASÁRNAPJA,
március 13.

Liturgiák rendje
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

HÉTFŐ,
március 14.
KEDD, március 15.
NEMZETI ÜNNEP,
Hofbauer Szent
Kelemen
SZERDA,
március 16.
CSÜTÖRTÖK,
március 17.
Szent Patrik

8:00 ünnepélyes szentmise élő Mártáért és Fausztináért
19:00 a Szent Mónika imaközösség imaórája
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise Imre gyógyulásáért
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18:00 szentmise † Viktorért

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
PÉNTEK,
17:00 gyóntatás
március 18.
17:15 keresztút karitász csoportunk előimádkozásával
Jeruzsálemi Szent Cirill
és Bándy Krisztina elmélkedéseivel
18:00 szentmise † Sándorért

SZOMBAT,
március 19.
Szent József
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3. VASÁRNAPJA,
március 20.

8:00 szentmise József atyáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
és együtt mondott rózsafüzérre
18:00 szentmise † nagyszülőkért
9:00 szentmise Klára 91. születésnapjára
11:00 szentmise híveinkért, † Lászlóért ;
† Mihály atyáért 2. évfordulójára;
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise hálaadásul gyermekekért

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”

