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NAGYBÖJT 2. VASÁRNAPJA  

Abban az időben: Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét 
Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca 
ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, 
megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: 
„Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, felállítok itt három sátrat, neked egyet, 
Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította 
be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem 
telik. Őt hallgassátok!”  

Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus 
odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” 
Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.  

A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, 
míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!” 

Mt 17,1-9 

H I R D E T É S E I N K    

Nagyböjtben csütörtökön és pénteken 5 órától van gyóntatás, pénteken csak fél hatig.  

Péntekenként ½ 6-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Ezen a héten az 
előimádkozást plébániánk cserkészcsapata végzi. Előre jelezzük, hogy a Tabáni keresztút 
Virágvasárnap előtt, március 31-én pénteken délután ½ 5 órakor lesz. 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására március 12-től 19-ig 
templomunkban is gyűjtünk tartós élelemiszert. Az adományokat a templomban kijelölt, 
megszokott helyen fogadjuk.  

Szent Józsefet, a Boldogságos Szűz Mária Jegyesét az idén március 20-án, hétfőn 
ünnepli egyházunk. Templomunkban reggel 8 órakor lesz szentmise. 

Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) ünnepén, március  
25-én szombaton reggel 8 órakor és este 6-kor is lesz szentmise. 

Március 22-én, szerdán este fél 8 órakor a Krisztinavárosi esténk vendége Dr. Kókai 
Czapár Mária kanadai iskolapszichológus lesz. Előadásának címe: „Tehetségkutatás és 
tehetséggondozás a kanadai oktatásban”. Részletek a plakáton olvashatók. 

Megérkezett főegyházmegyénk Esztergom-Budapest című magazinjának nagyböjti 
száma. Kérjük kedves Híveinket, vigyenek belőle barátaiknak, ismerőseiknek is! 

 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 élő Emeséért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ,  
március 6. 

 

KEDD, március 7.  
Szent Perpétua és 

Felicitász 

  8:00 szentmise † Ilona édesanyáért 

SZERDA,  
március 8 

Istenes Szent János. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † keresztszülőkért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  

CSÜTÖRTÖK, 
 március 9. 

Római Szent Franciska, 
Savio Szent Domonkos 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † László édesapáért, halálának 15. évford. 

PÉNTEK,  
március 10. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 -17:30 gyóntatás 
17:30 keresztút cserkészcsapatunk közreműködésével 
18:00 szentmise † Attiláért, aki januárban hunyt el 

SZOMBAT, 
március 11. 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Máriáért, Juliannáért és Anikóért 

NAGYBÖJT 3. 
VASÁRNAPJA,  

március 12. 

  9:00 szentmise 
Kacagójancsi és Királytigris őrsökért 

11:00 szentmise híveinkért; † Jánosért; élő Máriáért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Annáért és rokonaiért 
19:00 vesperás 

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