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NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA 

Testvéreim! Abban az időben Jézus kiment az Olajfák-hegyére. Kora reggel újra megjelent 
a templomban. A nép köréje sereglett, ő pedig leült, és tanította őket. Az írástudók és a 
farizeusok egy házasságtörésen ért asszonyt vittek eléje. Odaállították középre, és így 
szóltak hozzá: „Mester, ezt az asszonyt házasságtörésen érték. Mózes azt parancsolta a 
törvényben, hogy az ilyet meg kell kövezni. Hát te mit mondasz?” Ezt azért kérdezték, hogy 
próbára tegyék, és vádolhassák. Jézus lehajolt, és az ujjával írni kezdett a földön. Ők 
azonban tovább faggatták. Erre fölegyenesedett, és azt mondta nekik: „Az vesse rá az első 
követ, aki közületek bűn nélkül van!” Aztán újra lehajolt, s tovább írt a földön. Azok meg 
ennek hallatára egymás után eloldalogtak, kezdve a véneken, s csak Jézus maradt ott a 
középen álló asszonnyal. Jézus fölegyenesedett és megszólította: „Asszony, hol vannak, 
akik vádoltak téged? Senki sem ítélt el?” „Senki, Uram” – felelte az asszony. Erre Jézus azt 
mondta neki: „Én sem ítéllek el. Menj, de többé ne vétkezzél!”       Jn 8,1-11 

H I R D E T É S E I N K 

Köszönetet mondunk mindenkinek, aki a templom nagytakarításában segített! 

Ma országos gyűjtés van templomainkban a Szentföld javára. 

Április 7-én, a hónap első csütörtökén, déltől csendes szentségimádás lesz templo-
munkban, amit a rózsafüzér és a szentmise után a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórájával 
este 8 óráig folytatunk. Szeretettel várunk még jelentkezőket! 

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

Szombaton délután 4 és 6 óra között rózsafüzért imádkozunk templomunkban, mind a 
négy imafüzér elimádkozásával. Mindenkit szeretettel várunk!   

Kérjük, hogy jövő vasárnap – virágvasárnap – a 9 órai szentmisére hozzon magával barkát, 
aki tud. A szentmisét barkaszenteléssel és körmenettel kezdjük. 

A nagyhéten hétfőn is lesz szentmise, reggel 8 órakor.  

Nagykedden, nagyszerdán és csütörtökön a szentmise este 6-kor lesz, triduummal. 

Nagypénteken de. 10 órakor lesz a keresztút, és délután 3 órakor a nagypénteki liturgia. 

Nagyszombaton a húsvéti vigilia ünneplését este 7 órakor kezdjük. 

Húsvétvasárnap a 9 órai szentmise után lesz a körmenet. A 11 órai szentmise elmarad! 

A nagyheti gyóntatás rendjét és további részleteket külön hirdetünk! 

Kérjük azoknak a beteg és idős testvéreinknek az elérhetőségét, akik a templomba nem 
tudnak eljönni, de még Húsvét előtt szeretnének részesülni a szentségekben. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ, április 4. 
Szevillai Szent Izidor 

 

KEDD, április 5. 
Ferrer Szent Vince 

  8:00 szentmise † családtagokért 

 

SZERDA,  
április 6. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Zitáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
április 7.  

De la Salle Szent János 

12:00 csendes szentségimádás kezdete 
(Jelentkezőket várunk még!) 

17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér társulattal 
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért 
utána a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 

20:00 a csendes szentségimádás befejezése 

PÉNTEK,  
április 8. 

 (!) 8:00 szentmise élő családtagokért 

Délután az irodai félfogadás, a gyóntatás és a szentmise elmarad! 
16:30 ökumenikus keresztút indulása a Horváth-kertből 

SZOMBAT,  
április 9. 

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

15:00 Tóth László búcsúztatása 
16:00 órától rózsafüzér, mind a négy imalánc elmondásával 
18:00 szentmise † Katalin és Gyula szülőkért 

VIRÁGVASÁRNAP,  
április 10. 

(Szent Ezekiel) 

  9:00 szentmise, barkaszentelés és ünnepi körmenet 
11:00 szentmise híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise  
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 az egész világ számára! 
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