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NAGYBÖJT 5. VASÁRNAPJA  

Abban az időben: Lázár testvérei megüzenték Jézusnak: „Uram, nézd, beteg, 
akit szeretsz!” Amikor Jézus meghallotta ezt, így szólt: „Ez a betegség nem halálos, 
hanem Isten dicsőségére fog szolgálni, hogy az Isten Fia megdicsőüljön.” Jézus 
szerette őket: Mártát, Máriát és Lázárt. Amikor tehát meghallotta, hogy Lázár beteg, 
két napig ott időzött még, ahol volt, aztán így szólt a tanítványokhoz: „Menjünk el 
ismét Judeába!” Amikor Jézus megérkezett, Lázár már négy napja a sírban feküdt. 

Amint Márta meghallotta, hogy Jézus jön, eléje sietett, míg Mária otthon 
maradt. Márta így szólt Jézushoz: „Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a 
testvérem! De tudom, hogy most is, bármit kérsz Istentől, megadja neked.” Jézus ezt 
felelte neki: „Testvéred fel fog támadni.” Erre Márta így szólt: „Tudom, hogy 
feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.” Jézus folytatta: „Én vagyok a 
feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és 
hisz énbennem, az nem hal meg örökre. Hiszed ezt?” Márta ezt válaszolta neki: 
„Igen, Uram! Hiszem, hogy te vagy a Messiás, az Isten Fia, aki a világba jön!” 

Jézus a lelke mélyéig megrendült és megindult. Megkérdezt: „Hova 
temettétek?” Azok így szóltak: ,jöjj, Uram, és lásd!” Ekkor Jézus könnyekre fakadt. 
Erre a zsidók megjegyezték: „Nézzétek, mennyire szerette őt!” Némelyek azonban 
így szóltak: „Ő, aki visszaadta a vak látását, nem akadályozhatta volna meg, hogy 
meghaljon?” Jézus pedig, még mindig mélyen megrendülve a sírhoz ment, amely egy 
kővel elzárt barlang volt. Jézus így szólt: „Vegyétek el a követ!” Márta, az elhunyt 
testvére megjegyezte: „Uram, már szaga van, hiszen negyednapos.” Jézus ezt 
válaszolta neki: „Mondtam már neked, hogy ha hiszel, meglátod Isten dicsőségét!” 
Elvették tehát a követ. Jézus az égre emelte szemét, és így szólt: „Atyám, hálát adok 
neked, hogy meghallgattál. Én ugyan tudom, hogy mindenkor meghallgatsz, csak a 
körülálló nép miatt mondom, hogy higgyék: te küldöttél engem!” E szavak után 
Jézus hangos szóval kiáltotta: „Lázár, jöjj ki!” A halott azonnal kijött, kezén és lábán a 
rátekert leplekkel, arcán pedig a kendővel, amelyet fejére csavartak. Jézus 
megparancsolta: „Oldjátok föl, hogy járni tudjon!” 

A zsidók közül, akik Máriához jöttek, sokan hittek Jézusban, miután látták, 
amit cselekedett. 

Jn 11,3-7.17.20-27.33b-45  

 
H I R D E T É S E I N K 

 

Ma a 11 órai szentmise keretében Betegek szentségében részesülhetnek, akik 
szentgyónással is készültek erre. Azok az idős vagy beteg testvérek, akik nem tudnak 
eljönni a templomba, kérhetik, hogy otthonukban részesüljenek a szentségekben.  

Ma országos gyűjtés van a Szentföld javára. Köszönjük nagylelkű adományaikat! 

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!  

Szeretettel várunk mindenkit az április 28-ig közösen végzendő imaalkalmakra 
Szentatya, Ferenc pápa magyarországi látogatására készülve. A mintegy fél órás 
imaalkalmak az esti szentmise után vannak, azokon a napokon, amikor nincs esti 
mise este fél 7-kor, illetve szerdán közvetlenül a szentségimádás után 6 órakor. A 
szombati napokra még elkel a segítség, ezért várunk további jelentkezőket a 
házigazdai szolgálatra.  

Most pénteken a keresztutat a Horváth-kertben kezdjük délután ½ 5-kor. Ezen a 
napon templomunkban nem lesz szentmise, hanem este 6-kor a tabáni templomban 
van lehetőség részt venni szentmisén. 

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 kivételesen délután 4-kor 
kezdjük. 

Április 1-én szombaton, este 8 órakor megismételjük a Közösségépítő csoport 
által régebben összeállított, Lélektől lélekig című böjti videót. Az előadás a 
Plébániánk Facebook-oldalán (www.facebook.com/havasboldogasszony), illetve 
honlapján (www.krisztinatemplom.hu) tekinthető meg. 

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

 

Fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 

megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 
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Dátum Liturgiák rendje 

NAGYBÖJT 5. 
VASÁRNAPJA,  

március 26. 

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

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

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

HÉTFŐ, március 27. 
Szent Rupert 18:30 imalánc 

KEDD,  
március 28. 

  8:00 szentmise Kála testi-lelki fejlődéséért 

18:30 imalánc 

SZERDA,  
március 29 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † László édesapáért, 15. évfordulón 
11:00 szentmise † Katalinért, akit pénteken temetünk 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  
utána imalánc 

CSÜTÖRTÖK,  
március 30. 

Climacus Szent János 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 szentmise családok élő hitéért 

utána imalánc  

PÉNTEK,  
március 31. 

Szent Ámosz,  
Szent Benjamin 

13:00 Kelemen Gyuláné temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

16:00 a templom zárva marad 
17:00 a gyóntatás elmarad 
16:30 keresztút indul a Horváth-kertből a Tabánba 
18:00 a szentmise elmarad 
18:30 imalánc a templomban 

SZOMBAT,  
április 1. 

  8:00 – 11:00 nagytakarítás a templomban 

16:00 rózsafüzér imádságot végzünk mind a négy füzér 
elimádkozásával 

18:00 szentmise † Ambrusért  
utána imalánc 

URUNK SZENVEDÉSÉNEK 
VASÁRNAPJA, 

VIRÁGVASÁRNAP,  
április 2. 

(Paolai Szent Ferenc) 

  9:00 szentmise barkaszenteléssel és körmenettel 
† Istvánért és családtagokért; 

11:00 szentmise híveinkért; betegek gyógyulásáért 

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

 
N a g y h e t i   e l ő z e t e s 

 

Virágvasárnap, április 2-án a 9 órai szentmisében  
barkaszentelés és körmenet lesz.  
Aki tud, kérjük, hogy hozzon magával barkát. 

Nagyhéten hétfőn is lesz szentmise, reggel 8 órakor.  

Nagykedden és nagyszerdán a szentmise este 6-kor lesz. 

Nagyszerdán, nagycsütörtökön és nagypénteken este 9 órakor Lamentációt 
imádkozunk a szkóla vezetésével.  

Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor lesz olajszentelési szentmise a Szent 
István Bazilikában.  
Aznap templomunkban este 5 órakor rózsafüzér lesz,  
6 órakor pedig szentmise az utolsó vacsora emlékére.  

Nagypénteken a keresztút délelőtt 10 órakor lesz,  
a nagypénteki liturgia pedig délután 3 órakor.  
A templom egész nap nyitva lesz csendes szentségimádásra,  
                                illetve szentsír melletti virrasztásra este 9 óráig. 

Nagyszombaton reggel 9 órakor rózsafüzért imádkozunk,  
utána a templom egész nap nyitva lesz szentsír melletti virrasztásra, 
                                egészen a vigília miséig. 

Nagyszombaton a húsvéti vigíliamise este 7 órakor kezdődik 
tűzszenteléssel.  

Húsvétvasárnap csak délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz szentmise,  
a délelőtti mise végén lesz a feltámadási körmenet. 

Húsvéthétfőn reggel 8 órakor lesz szentmise. 

Húsvét hetében keddtől szombatig minden nap este 6 órakor lesz szentmise.  

Nagyheti gyónási alkalmak: 

kedden, szerdán és csütörtökön  16:00 - 17:00 óráig 

nagypénteken 11:00 – 12:00 óráig és 17:00 – 18:00 óráig 

Áldott készületet kívánunk, 

és boldog ünnepet a feltámadt Krisztusban! 
 

 


