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ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Hallottátok, hogy a régieknek ezt 
mondták: Szemet szemért, fogat fogért. Én pedig azt mondom nektek: Ne szálljatok 
szembe a gonosszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal 
arcodat. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak add oda a köntösödet is. És ha 
valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele kétannyira. Adj annak, aki kér, és aki 
kölcsönt akar, el ne fordulj tőle.  

Hallottátok, hogy ezt mondták: Szeresd felebarátodat és gyűlöld ellenségedet. Én 
pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik 
gyűlölnek benneteket, imádkozzatok azokért, akik üldöznek és gyaláznak titeket, 
hogy gyermekei legyetek mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra és 
gonoszokra egyaránt, és esőt ad mind az igazaknak, mind a bűnösöknek. Ha ugyanis 
csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, ugyan mi lesz a jutalmatok? Nem 
teszik meg ezt a vámosok is? És ha csak a testvéreiteknek köszöntök, mi az, amivel 
többet tesztek? Nem teszik meg ezt a pogányok is? Ti legyetek olyan tökéletesek, 
mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! 

Mt 5,38–48 

H I R D E T É S E I N K    

A Krisztinavárosi esték keretében február 21-én, kivételesen kedden este fél 8-kor 
dr. Fodor Réka (Afréka) tart előadást Tűzön-vízen át Afrikában – Afréka legújabb 
kalandjai a fekete kontinensen címmel plébániánk tanácstermében. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

A héten hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. Reggel 8 és este 6 
órakor is lesz szentmise. Hamvazásban a következő vasárnapon is lehet részesülni. 

Nagyböjtben csütörtökön és pénteken már 5 órától lesz gyóntatás, pénteken csak fél 
hatig. Péntekenként ½ 6-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Várjuk elő-
imádkozók jelentkezését a családok, imacsoportok és lelkiségek részéről. 

Jövő vasárnap, február 26-án országos gyűjtés lesz templomainkban a katolikus 
iskolák javára. 

Március 10–12. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk házaspárok részére a 
plébánián, ami március 10-én, pénteken az esti szentmisével kezdődik, és vasárnap, 
március 12-én a reggel 9 órai szentmisével zárul. Nem lesz közös étkezés, így a szombati 
ebédet is mindenki a saját otthonában fogyaszthatja el. Kérjük az érdeklődő házaspárok 
jelentkezését nevük és elérhetőségük megadásával. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
február 19. 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 
Könyörgő nap a világ 

éhezőiért 

  9:00 szentmise a Kapibara és Komondor őrs tagjaiért;  
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért 

10:00 Lelkes Róza keresztelője 
11:00 szentmise híveinkért; † Józsefért és szüleiért; 

† Elemér atyáért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Gizella édesanyáért; † Andrásért; Julianna 

édesanyáért halálának első évfordulóján 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, február 20. 
Szent Marto, 

Ferenc és Jácinta 

 

KEDD, február 21.  
Damiáni Szent Péter 

  8:00 szentmise élő édesanyáért 

18:00 a Szent Mónika közösség imaórája a plébánián 

HAMVAZÓSZERDA,  
február 22. 

(Szent Péter apostol 
székfoglalása) 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise élő rokonok és családtagok gyógyulásáért, 

megtéréséért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  
18:00 szentmise Lelovics család élő és † tagjaiért 

CSÜTÖRTÖK, 
 február 23. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás,  
18:00 szentmise családjainkért 

PÉNTEK,  
február 24. 

Szent Mátyás apostol 

12:45 Szaniszló Kocsárd temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 -17:30 gyóntatás 
17:30 keresztút 
18:00 szentmise Ágnes, Anna, Ákos testvérekért és 

családjukért  

SZOMBAT, 
február 25. 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise testi, lelki gyógyulásért 

NAGYBÖJT 1. 
VASÁRNAPJA,  

február 26. 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért; † Kocsárd édesapáért, akit a 

héten temettünk 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise  
19:00 vesperás 

Fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 
megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 
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