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NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA, az öröm vasárnapja 

Testvéreim! Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új 
valósult meg. De ezt Isten viszi végbe, akit Krisztus kiengesztelt irántunk, és aki megbízott 
minket a kiengesztelődés szolgálatával. Isten ugyanis Krisztusban kiengesztelődött a 
világgal. Nem tartja számon vétkeinket. Sőt, ránk bízta a kiengesztelődés tanítását. 
Tehát Krisztus követségében járunk: Isten maga int benneteket általunk. Krisztus 
nevében kérünk: engesztelődjetek ki Istennel. Ő azt, aki bűnt nem ismert, „bűnné” 
tette értünk, hogy általa „Isten igazságossága” legyünk.     2Kor 5,17-21 

H I R D E T É S E I N K 

A mai nappal zárjuk a tartós élelmiszer gyűjtést az ukrajnai háború áldozatainak 
megsegítésére. Köszönjük a nagylelkű adományokat!  

Nagyböjtben minden szombaton délután 4 és 6 óra között rózsafüzért imádkozunk 
templomunkban, mind a négy imafüzér elimádkozásával. Április 2-án a magyar nemzetért, 
valamint Európa és Ukrajna békéjéért indult imalánchoz csatlakozunk ezzel az imaórával.  

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

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

Jövő vasárnap, április 3-án országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföld javára. 

Április 8-án, pénteken fél öttől keresztutat imádkozunk a Horváth-kertből a Tabáni 
kereszthez vonulva, közösségben görögkatolikus és protestáns testvéreinkkel. Ezen a 
napon szentmisénk nem délután 6 órakor lesz, hanem reggel 8-kor! 

Kérjük, hogy április 10-én, virágvasárnap, aki megteheti, hozzon magával barkát a 
szentmisére! A 9 órai szentmisét a körmenettel kezdjük. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. április 

Tengernek Csillaga Imacsoport: Szűzanyánk, a Te egész életed Jézusért vállalt áldozat volt. 
Járj közben mindannyiunkért, hogy példádra mi is készek legyünk az áldozatvállalásra Érte. 

Szent László Imacsoport: Mennyei Atyánk!  Küldd el Szentlelkedet, hogy sarokköve legyen 
életünknek a gyónás és az őszinte bűnbánat. 

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk, hogy – különösen a legszegényebb 
országokban – a beteg és idős emberek gondozását végző egészségügyi dolgozók munkáját 
támogassák a kormányok és a helyi közösségek. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 
utána vesperás 

HÉTFŐ,  
március 28. 

 

KEDD,  
március 29.  

  8:00 szentmise Anna lelki üdvéért 

 

SZERDA,  
március 30. 

Climacus Szent János 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Ferencért, halálának 1. évfordulójára 

16:00 gyóntatás, felkészülés a betegek szentségére 
16:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
március 31.  
Szent Ámosz,  

Szent Benjamin 

  9:00 Molnár Kálmánné temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 gyóntatás, felkészülés a betegek szentségére 
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is 
18:00 szentmise † Erzsébet és Mihály szülőkért  

PÉNTEK,  
április 1. 

16:00 gyóntatás, felkészülés a betegek szentségére 
17:15 keresztút a Keresztszülők egyesületének 

közreműködésével 
18:00 szentmise papokért  
utána imaiskola: hittanóra felnőtteknek 

SZOMBAT,  
április 2. 

Paolai Szent Ferenc 

 8:00-12:00 templomunk húsvéti nagytakarítása 

16:00 gyóntatás, felkészülés a betegek szentségére 
16:00 órától a szentmiséig: rózsafüzér, a magyar nemzetért, 

Európa és Ukrajna békéjéért indult imaláncban 
18:00 szentmise † Istvánért és családtagokért; 

ministránsok avatása a szentmise keretében 

NAGYBÖJT 
5. VASÁRNAPJA,  

április 3. 

  9:00 szentmise † Máriáért 
10:00 Kecskés Adél keresztelője 
11:00 szentmise híveinkért; betegeinkért, a betegek 

szentségének kiszolgáltatásával 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Ambrusért 
utána vesperás 

Szűzanyánk, földi a mennyben! Vezesd vissza a világot az isteni harmóniához! 
Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg minket megbocsátani! 

Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a nukleáris fenyegetéstől! 
Béke Királynője, esdd ki a békét a világ számára! 
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