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NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA  

Abban az időben odajött Jézushoz néhány ember, és azokról a galileaiakról 
hozott hírt, akiknek vérét Pilátus az áldozat vérével vegyítette. 

Erre Jézus megjegyezte: „Azt hiszitek, hogy ezek a galileaiak bűnösebbek 
voltak, mint a többi galileai, azért, hogy így jártak? Mondom nektek: nem! De ha 
nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan. Vagy azt 
gondoljátok, hogy az a tizennyolc ember, akire rádőlt Siloámban a torony és 
megölte őket, bűnösebbek voltak a Jeruzsálemben élő többi embernél? Mondom 
nektek: nem! De ha nem tartotok bűnbánatot, épp úgy elvesztek ti is mindnyájan.” 

Aztán egy példabeszédet mondott. „Egy embernek fügefa volt a szőlőjében. 
Kiment, gyümölcsöt keresett rajta, de nem talált. Erre így szólt vincellérjéhez: 
Idejárok három év óta, hogy gyümölcsöt keressek ezen a fügefán, de nem találok. 
Vágd ki! Miért foglalja itt a helyet? De az így válaszolt: Uram, hagyd meg még az 
idén. Körülásom és megtrágyázom, hátha terem majd jövőre? Ha mégsem, akkor 
kivághatod.”                   Lk 13,1-9  

H I R D E T É S E I N K 

Köszönjük az ukrajnai háború áldozatainak megsegítésére szánt nagylelkű 
adományokat. A gyűjtést folytatjuk, ahogyan ezt már hirdettük. 

Nagyböjtben minden szombaton délután 4 és 6 óra között rózsafüzért imádkozunk 
templomunkban, mind a négy imafüzér elimádkozásával. 

A március 21-től április 3-ig tartó két hétre, éjjel-nappali folyamatos imalánc 
szerveződött a magyar nemzetért, valamint Európa és Ukrajna békéjéért. Plébániánk 
közössége is csatlakozott a kezdeményezéshez a március 26-i és április 3-i, szombati 
rózsafüzér imaórákkal. Mindenkit szeretettel várunk! 

Április 2-án, szombaton reggel 8 órától végezzük templomunk húsvéti nagy-
takarítását. Hívjuk és várjuk segítőkész testvéreinket erre a délelőttre! 

Április 3-án, vasárnap lesz a betegek szentségének kiszolgáltatása templo-
munkban. Kérjük, hogy az előtte való napokban végezzék el a szentgyónásukat. 
Szerdától, március 30-tól, szombatig, április 2-ig naponta 4 órától lesz gyóntatás. 

Április 8-án, pénteken fél öttől keresztutat imádkozunk a Horváth-kertből a Tabáni 
kereszthez vonulva, közösségben görögkatolikus és protestáns testvéreinkkel. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 
3. VASÁRNAPJA,  

március 20. 

  9:00 szentmise Klára 91. születésnapjára; 
beteg Boglárka gyógyulásáért 

11:00 szentmise híveinkért, † Lászlóért ; 
† Mihály atyáért, halálának 2. évfordulójára;  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul gyermekekért 

HÉTFŐ, március 21. 
Szent Benedek, 

Flüei Szent Miklós 

 

KEDD,  
március 22.  

  8:00 szentmise hálából, élő András férjért,  
 édesapáért és nagyapáért 

19:00 a Szent Mónika imaközösség imaórája 

SZERDA, március 23. 
Mongrovejói Szent 

Turibiusz 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † keresztszülőkért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
március 24.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Józsefért, † szülőkért és nagyszülőkért 

PÉNTEK, március 25. 
URUNK 

MEGTESTESÜLÉSÉNEK 
HÍRÜLADÁSA 

(Gyümölcsoltó 
Boldogasszony) 

  8:00 ünnepi szentmise Magyarország megtéréséért,  
bűnbánatáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
17:15 keresztút cserkészcsapatunk közreműködésével 
18:00 ünnepi szentmise † Ferenc testvérért; 

a szentmise keretében a lelki adoptáció kezdete 

SZOMBAT,  
március 26. 

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

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

18:00 szentmise † Máriáért 

NAGYBÖJT 
4. VASÁRNAPJA,  

az öröm vasárnapja, 
március 27. 

(Szent Rupert) 

  9:00 szentmise † Máriáért 
11:00 szentmise híveinkért  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Györgyért, halálának 3. évfordulójára 

 

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.” 
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