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NAGYBÖJT 1. VASÁRNAPJA  

Abban az időben: A Lélek a pusztába vitte Jézust, hogy a sátán megkísértse. Negyven 
nap és negyven éjjel böjtölt, végül megéhezett. Odalépett hozzá a kísértő és így szólt: 
„Ha Isten Fia vagy, mondd, hogy ezek a kövek változzanak kenyérré!” Jézus ezt felelte: 
„Írva van: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem mindazon igével, mely Isten szájából 
származik.” 

Ezután a szent városba vitte őt a sátán, és a templom oromzatára állította. Így szólt: 
„Ha Isten Fia vagy, vesd le magad! Hiszen írva van: Angyalainak megparancsolta: A 
tenyerükön hordozzanak téged, hogy kőbe ne üsd a lábadat!” Jézus ezt válaszolta: „De 
az is írva van: Ne kísértsd Uradat, Istenedet!” 

Végül egy igen magas hegyre vitte őt a sátán. Megmutatta neki a világ valamennyi 
országát és azok gazdagságát. Azután így szólt: „Ezt mind neked adom, ha leborulsz és 
imádsz engem!” Ekkor Jézus azt mondta neki: „Takarodj, sátán! Mert írva van: Uradat, 
Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!” Erre otthagyta őt a sátán, és íme, angyalok jöttek 
és szolgáltak neki. 

Mt 4,1-11 

H I R D E T É S E I N K    

Ma országos gyűjtés van templomainkban a katolikus iskolák javára. 

Február 28-án, kedden fél 3 órára kézműves foglalkozásra várja az érdeklődőket a 
plébánián a karitász munkacsoport. 

A rózsafüzér társulat imatalálkozóját csütörtökön, 17 órakor tartjuk a plébánián. A 
szentmise után a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája a templomban lesz. 

Pénteken ½ 6-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Este, a szentmise után 
Imaiskola (hittan felnőtteknek) lesz a plébánián. Este 7-től 9-ig az Emmánuel Közösség 
vezetésével dicsőítés és szentségimádás lesz a templomban.   

Szombaton reggel 8-tól rózsafüzér imádságot végzünk mind a négy füzér elimádkozásával.  

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, a szombati ebédet is mindenki a 
saját otthonában fogyaszthatja el. Kérjük az érdeklődő házaspárokat, nevük és elérhetőségük 
megadásával jelentkezzenek szerdáig, március 1-ig. 

Örömmel tájékoztatjuk kedves híveinket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt 
„Egyházi épített örökség védelme és egyéb beruházások támogatása” pályázaton nyert 
összegből a plébániaépület bejáratának és kapuzatának javítása és felújítása, valamint az 
épület lábazatának javítása maradéktalanul megvalósult. 

A Rózsafüzér Társulat februári imaszándékait a liturgiák rendje alatt olvashatják. 

Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 1. 
VASÁRNAPJA,  

február 26. 

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

héten temettünk; † Armand édesapáért, akit pénteken 
temettünk 

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

HÉTFŐ, február 27. 
Nareki Szent Gergely 

 

KEDD,  
február 28.  

  8:00 szentmise † Máriáért 

SZERDA,  
március 1. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise a tisztítótűzben szenvedőkért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  

CSÜTÖRTÖK, 
 március 2. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a Rózsafüzér társulat imatalálkozója a plébánián  
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise papokért és hivatásokért 
19:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád szentségimádása 

PÉNTEK,  
március 3. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 -17:30 gyóntatás 
17:30 keresztút 
18:00 szentmise papokért 
19:00 – 21:00 az Emmánuel Közösség imaestje 

SZOMBAT, 
március 4. 

Boldog Meszlényi Zoltán 
Szent Kázmér 

  8:00 közösen elmondjuk mind a négy rózsafüzért,  
utána a templom nyitva 12 óráig  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise Máriáért, 80. születésnapja alkalmából 

NAGYBÖJT 2. 
VASÁRNAPJA,  

március 5. 

  9:00 szentmise † Annáért és Lászlóért; élő családért; 
Aprókákért, Okapi és Királyrák őrsökért 

11:00 szentmise híveinkért;  

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

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk, hogy az emberi élet legyen szent, 
tiszteletre és védelemre méltó mindenki számára, akár magzatról, akár beteg, idős, vagy 
nehéz emberről legyen is szó. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk, hogy a nagyböjtben minden hívő „megszaggatott 
szívébe” engedje be Jézust, hogy segítségével lelke minden zugában rendet tudjon tenni. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Imádkozzunk azokért, akik Egyházunk tagjaitól 
szenvedtek sérelmeket: hogy az Egyházban valódi választ kapjanak fájdalmukra és 
szenvedésükre! 
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