
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.       XXII./11. szám 
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697       2023. március 12. 
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com        Böjtmás hava 
www.krisztinatemplom.hu           www.facebook.com/havasboldogasszony 
Bankszámla: Budapest-Krisztinaváros Havas Boldogasszony Plébánia  
 CIB Bank 10700419-65647879-51100005 
Irodai félfogadás: kedd és szerda 10h-12h; csütörtök és péntek 15h-17h  

 

 

 

 

 

 

 

NAGYBÖJT 3. VASÁRNAPJA  

Abban az időben Jézus így szólt a szamariai asszonyhoz: „Hidd el nekem, hogy 
eljön az óra, amikor az Atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Eljön 
az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az 
Atyát. Mert az Atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis Lélek, ezért akik őt imádják, 
lélekben és igazságban kell imádniuk.” Az asszony így felelt: „Tudom, hogy eljön a 
Messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent.” 

Erre Jézus kijelentette: „Én vagyok az, aki veled beszélek.” Mikor azután 
kijöttek hozzá az emberek a városból, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is 
maradt két napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz: „Most már nem a te szavadra 
hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ Üdvözítője.” 

Jn 4,21-26.40-42 

H I R D E T É S E I N K    

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia felhívására jövő vasárnapig templomunkban 
is gyűjtünk tartós élelmiszert. Az adományokat a templomban kijelölt helyen fogadjuk.  

Betegek szentségének a kiszolgáltatása lesz templomunkban március 26-án, vasárnap 
a 11 órai szentmise keretében. Azok az idős vagy beteg testvérek, akik nem tudnak 
eljönni a templomba, kérhetik, hogy otthonukban részesüljenek a szentségekben. 

A Boldogságos Szűz Mária Jegyesének, Szent Józsefnek az ünnepét 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 26-án 11 órakor Vigassy Mihály atya lelki üdvéért lesz bemutatva szentmise. 

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 a Boldogasszony imacsoport végzi. Előre jelezzük, hogy a Tabáni keresztút 
Virágvasárnap előtt, március 31-én pénteken délután ½ 5 órakor lesz. 

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

 

 

Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 3. 
VASÁRNAPJA,  

március 12. 

  9:00 szentmise lelkigyakorlatos házaspárokért; 
Kacagójancsi és Bengáli tigris 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 

HÉTFŐ, március 13. 
Ferenc pápa 

megválasztásának  
10. évfordulója 

 

KEDD,  
március 14.  

  8:00 szentmise † Erzsébet és Mihály szülőkért 

SZERDA, március 15 
Nemzeti ünnep 

Hofbauer Szent Kelemen 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise a magyar nép megtéréséért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  

CSÜTÖRTÖK, 
 március 16. 

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

PÉNTEK,  
március 17. 

Szent Patrik püspök 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 -17:30 gyóntatás 
17:30 keresztút a Boldogasszony imacsoport 

közreműködésével 
18:00 szentmise † Editért és Józsefért 

SZOMBAT, 
március 18. 

Jeruzsálemi Szent Cirill 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Sándorért 

NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA,  

március 19. 

  9:00 szentmise hálából József atyáért; 
† Vilmáért és szüleiért; a Magyar család tagjaiért; 

11:00 szentmise híveinkért; † Gizella és István szülőkért; 
Szabó család † tagjaiért; † Ibolyáért és élő 
gyermekeiért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Kláráért 92. születésnapján;  

Velencei család † tagjaiért; † nagyszülőkért 
19:00 vesperás 

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