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Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 4. 
VASÁRNAPJA,  

március 19. 
(Szent József) 

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

11:00 szentmise híveinkért; † Gizella és István szülőkért; 
Szabó család † tagjaiért; Katalin gyógyulásáért; 
† Ibolyáért és Andrásért, valamint élő gyermekeikért 

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

Velencei család † tagjaiért; † nagyszülőkért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, március 20. 
SZENT JÓZSEF, A 

BOLDOGSÁGOS SZŰZ 
MÁRIA JEGYESE 

  8:00 szentmise élő Józsefért 

 

18:30 imalánc 

KEDD, március 21.  
Szent Benedek,  

Flüei Szent Miklós 

  8:00 szentmise † Mihály atyáért 

18:30 imalánc 

SZERDA,  
március 22 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Orbán Gábor atyáért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  
utána malánc 

CSÜTÖRTÖK, március 23. 
Mongrovejói  

Szent Turibius 

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

utána imalánc  

PÉNTEK,  
március 24. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 -17:30 gyóntatás 
17:30 keresztút a Házas Hétvége közösség közreműködésével 
18:00 szentmise † Katalinért (akit jövő héten temetünk)  

utána imalánc 

SZOMBAT, március 25. 
URURNK SZÜLETÉSÉNEK 

HÍRÜLADÁSA  
(Gyümölcsoltó 
Boldogasszony) 

  8:00 szentmise a Kármel megerősödéséért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 Loretói litánia 
18:00 szentmise † Ferenc testvérért  

utána imalánc 

NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA,  

március 26. 

  9:00 szentmise hálából Éva születésnapján; † Mártáért; 
Tukán és Karibu cserkészörsökért 

11:00 szentmise híveinkért; † Vigassy Mihály atyáért; 
† Máriáért; † Antal édesapáért és élő családjáért 

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

 

 

 

 

 

 

 

NAGYBÖJT 4. VASÁRNAPJA  

Jézus útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték 
tőle: „Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született?” Jézus ezt felelte: 
„Sem ez nem vétkezett, sem a szülei. Mindez azért van, hogy megnyilvánuljanak 
rajta Isten tettei. Amíg nappal van, nekünk annak tetteit kell cselekednünk, aki 
engem küldött. Eljön ugyanis az éjszaka, amikor senki sem cselekedhet. Amíg a 
világban vagyok, világossága vagyok a világnak.” 

E szavak után a földre köpött, sarat csinált a nyállal, a sarat a vak szemeire 
kente, és így szólt hozzá: „Menj, mosakodj meg a Siloe tavában.” Siloe annyit jelent, 
mint Küldött. Ő elment, megmosdott, és amikor visszatért, már látott. A 
szomszédok, és akik azelőtt koldusként ismerték, így szóltak: „Nem ez az, aki itt ült 
és koldult?” Egyesek azt mondták, hogy: „Ez az!” Mások pedig: „Nem, csak hasonlít 
rá.” Ő azonban kijelentette: „Én vagyok az!” Erre megkérdezték tőle: „Hogyan 
nyíltak meg a szemeid?” Ő azt felelte: „Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat 
csinált, megkente vele a szemeimet, és azt mondta: »Menj el a Siloe tóhoz és 
mosakodj meg!« El is mentem, megmosdottam, és most látok.” Ekkor megkérdezték 
tőle: „Hol van az az ember?” Ő azt felelte: „Nem tudom.” Erre az embert, aki nemrég 
még vak volt, odavitték a farizeusokhoz. Aznap ugyanis, amikor Jézus sarat csinált és 
megnyitotta a vak szemét, szombat volt. Ezért a farizeusok is megkérdezték tőle, 
hogy hogyan kezdett látni. Ezt válaszolta: „Sarat tett a szememre, megmosdottam, 
és most látok.” ( . . . ) 

Jézus meghallotta, hogy kitaszították. Amikor találkozott vele, megkérdezte 
tőle: „Hiszel-e az Emberfiában?” Ő így válaszolt: „Ki az, Uram, hogy higgyek benne?” 
Jézus ezt felelte: „Látod őt, aki veled beszél: ő az!” Mire az ember így szólt: „Hiszek, 
Uram!” És leborult előtte. 

Azután Jézus ezt mondta: „Ítélkezni jöttem e világra, hogy akik nem látnak, 
lássanak, és akik látnak, megvakuljanak.” Meghallotta ezt néhány körülötte álló 
farizeus, és megkérdezte: „Csak nem vagyunk mi is vakok?” Jézus így felelt: „Ha 
vakok volnátok, bűnötök nem volna. De ti azt mondjátok, hogy láttok, ezért 
megmarad bűnötök.”  

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

Jn 9,1-15.35-41 
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H I R D E T É S E I N K 

A mai napon még tudjuk fogadni a tartós élelmiszer adományokat a templomban. 
Karitász munkacsoportunk kéri a kedves Testvéreket, hogy jelezzék, ha környezetükben 
ismernek bajba jutott családot, illetve magára maradt, szűkölködő idős személyt. A 
kijárat közelében található szórólapon jelezhetik ezirányú segítségüket!  

A Boldogságos Szűz Mária Jegyesének, Szent Józsefnek a főünnepét holnap, március 
20-án, hétfőn ünnepli egyházunk. Templomunkban reggel 8 órakor lesz szentmise. 

Ugyancsak holnap, március 20-án indítjuk imaláncunkat, amellyel Szentatya, Ferenc 
pápa magyarországi látogatására készülünk. Szeretettel várunk mindenkit az április 28-ig 
közösen végzendő imaalkalmakra a templom szentélyébe. Azokon a napokon, amikor 
nincs esti szentmise, este fél 7-kor, a többi napon pedig az esti szentmise után lesz a 
mintegy fél órás imaalkalom. Imádkozzunk együtt, hogy a Szentatya látogatását kísérje 
az Úr áldása, mennyei Patrónánk, a Havas Boldogasszony közbenjárásával pedig újuljon 
meg hazánkban Egyházunk. Vasárnaponként és a húsvéti Szent Háromnapon az 
imádságokat mindenki egyénileg végezheti, valamint azok is, akik a közös alkalmakra 
nem tudnak eljönni, de szívesen imádkoznak erre a szándékra. 

Az imalánc megvalósításához szép számmal jelentkeztek, akik házigazdaként 
segítenek az egyes napokon, ezért nekik köszönhetően el tudjuk indítani az imaláncot, 
amiért ezúton is köszönetet mondunk a vállalt szolgálatukért! A szombati napokra még 
elkel a segítség, ezért várunk további jelentkezőket a sekrestyében vagy az irodában. A 
házigazdákkal minden imaalkalom előtt a sekrestyében találkozunk.  

Március 21-én, kedden reggel 8 órakor és 26-án, vasárnap 11 órakor Vigassy Mihály 
atya lelki üdvéért lesz bemutatva szentmise.  

Március 22-én, szerdán este fél 8 órakor a Krisztinavárosi esténket a Szent Gellért 
Általános Iskola dísztermében tartjuk meg. Vendégünk Dr. Kókai Czapár Mária kanadai 
iskolapszichológus lesz. Előadásának tárgya: „Rejtett kincseink felfedezése és ápolása: 
tehetségkutatás és tehetséggondozás a kanadai oktatásban”. Részletek a plakáton 
olvashatók. 

Urunk Születésének Hírüladása (Gyümölcsoltó Boldogasszony) főünnepén, március  
25-én, szombaton reggel 8 órakor és este 6-kor is lesz szentmise, ugyanis a részvétel 
ezen a napon kötelező.  

Március 25-én az esti szentmise keretében indul a lelki adoptáció, a veszélyeztetett 
magzatokért kilenc hónapon át naponta végzett imádság. Részletek a plakáton és a 
honlapon olvashatók. Aznap este fél 6-tól litániát imádkozunk a Boldogságos Szent Szűz 
tiszteletére. 

Jövő vasárnap, március 26-án lesz a Betegek szentségének a kiszolgáltatása a 11 órai 
szentmise keretében. Azok az idős vagy beteg testvérek, akik nem tudnak eljönni a 
templomba, kérhetik, hogy otthonukban részesüljenek a szentségekben. Mint tudjuk, a 
készülődésnek fontos része a szentgyónás, ezért aki vasárnap szeretné felvenni a 
Betegek szentségét, gondoskodjon arról, hogy az előtte való napokban végezze el 
szentgyónását is.  

A jövő vasárnap, március 26-án országos gyűjtés lesz a Szentföld javára. Ezen a 
reggelen lép életbe a nyári időszámítás: egy órával rövidebb lesz ez az éjszaka. 

Péntekenként ½ 6-tól keresztutat imádkozunk a templomban. Ezen a héten az 
előimádkozást a Házas Hétvége-közösség végzi.  

Előre jelezzük, hogy jövő pénteken, március 31-én a keresztutat a Horváth-kertben 
kezdjük délután ½ 5-kor, meghívott közösségek részvételével. Ezen a napon szentmise 
nem lesz templomunkban 

Április 1-én, szombaton reggel 8 órától lesz templomunk nagytakarítása. Hívjuk és 
várjuk a segítőkész Testvéreket, a fiatalokat és a régebb óta fiatalokat egyaránt!  

Az elsőszombaton szokásos rózsafüzér imádságot április 1-én kivételesen délután  
4-kor végezzük. 

Áprilistól az Imaiskola nem péntekenként, hanem a hónap első és harmadik 
csütörtökén lesz az esti szentmise után a plébánián. 

 

N a g y h e t i   e l ő z e t e s 

Urunk szenvedésének és feltámadásának ünneplésére így készülünk: 

Szombaton, április 1-én reggel 8 órától 11-ig nagytakarítás lesz a templomban. 
Délután 4 és 6 óra között rózsafüzért imádkozunk a templomban, mind a négy imafüzér 
elimádkozásával.  

Virágvasárnap, április 2-án a 9 órai szentmisében barkaszentelés és körmenet lesz. 
Kérjük, hozzon magával barkát, aki tud. 

A nagyhéten hétfőn is lesz szentmise, reggel 8 órakor. Este, 18:30-kor imalánc. 

Nagykedden és nagyszerdán a szentmise este 6-kor lesz, utána imalánc.  

Nagyszerdán és nagycsütörtökön délután 4-től 5 óráig lesz gyóntatás. 

Nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagypénteken este 9 órakor a szkóla lamentációt 
énekel. 

Nagycsütörtökön, április 6-án délelőtt 10 órakor olajszentelési szentmise lesz a Szent 
István Bazilikában. Templomunkban este 6 órakor lesz a szentmise az utolsó vacsora 
emlékére. Előtte, 5 órakor, a Rózsafüzér társulat megtartja szokásos imatalálkozóját a 
plébánián. 

Nagypénteken, áprrilis 7-én de. 10 órakor lesz a keresztút, és délután 3 órakor a 
nagypénteki liturgia. Gyóntatás mindkét cselekmény után lesz. A templom egész nap 
nyitva marad, csendes szentségimádásra a szentsírnál. 

Nagyszombaton reggel 9 órakor rózsafüzért imádkozunk, utána a templom egész 
nap nyitva marad, csendes szentségimádásra a szentsírnál. 

Nagyszombaton a húsvéti vigilia ünneplését este 7 órakor kezdjük.  

Húsvétvasárnap, április 9-én délelőtt 10 órakor lesz az ünnepi szentmise, és utána a 
körmenet. A 11 órai szentmise elmarad!  

Húsvéthétfőn reggel 8 órakor lesz szentmise, és este, 18:30-kor imalánc. 

Húsvét hetében a szentmise kedden és szerdán is este 6 órakor lesz, imalánc pedig 
minden este a szentmise után. 

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

 


