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Február 28. Nagyböjt 2. vasárnapja
Amikor az apostolok – akiket Jézus kiválasztott, és csak velük felment egy magas
hegyre – bepillantást kaptak Isten dicsőségébe, olyannyira élik át az Isten közelségéből
adódó örömet, hogy megfeledkeznek önmagukról. Ott akarnak maradni a hegyen,
Jézusnak, Mózesnek meg Illésnek is készek készíteni egy-egy sátrat, de a maguk
sorsáról megfeledkeznek gondoskodni. Ez a magatartás elég szembetűnő abban a
kontextusban, hogy előtte is, és utána is maguk között arról tanakodnak, hogy ki
nagyobb közülük. Amint megtapasztalják Isten közelségét, már megfeledkeznek
önmagukról. Istenben vetett hitünk mércéje egyben a ráhagyatkozás mércéje is. Így
válik érthetővé számunkra is Ábrahám hite, amely hitre mi is kaptunk meghívást.

VASÁRNAP
február 28.
Nagyböjt
2. vasárnapja
HÉTFŐ,
március 1.
KEDD
március 2.
SZERDA
március 3.
CSÜTÖRTÖK,
március 4.
(Szent Kázmér, Boldog
Meszlényi Zoltán)

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. január

Szent László imacsoport: Köszönjük Urunk, hogy Szent Fiad szenvedései és
feltámadásának titka által megadtad nekünk az örök élet lehetőségét. Segíts minket,
hogy életünk minden helyzetében legyünk készek bizalommal, nyitott lélekkel
kimondani: „Történjék velem a Te igéd szerint!”
Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Evangelizációs – A kiengesztelődés szentségének
elmélyült megéléséért – Imádkozzunk azért, hogy a kiengesztelődés szentségét megújult mélységgel tudjuk megélni, és általa megtapasztaljuk Isten végtelen irgalmát!

HIRDETÉSEINK
Ma a szentmisék után a katolikus iskolák javára gyűjtünk országszerte.
Március 7-től 14-ig templomunkban is gyűjtünk tartós élelmiszereket a rászorulók
számára, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendelkezése szerint.
Nagyböjtben a pénteki napok bűnbánati és böjti napok. Péntekenként este ½ 6-kor
keresztutat tartunk templomunkban, amelyre várjuk a közösségek jelentkezését.

9:00 szentmise: élő Györgyért és családjáért
11:00 szentmise: híveinkért; a Milánkovics és
Keviczky család † tagjaiért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Margitért és Jánosért
11:15 Simon József temetése a Farkasréti temetőben
8:00 szentmise: † Katalinért
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: élő Józsefért
17:00 – 19:00 csendes szentségimádás

József atya
Tengernek Csillaga Imacsoport: Mennyei Atyánk! Segítsd a magyar édesapákat
Szent József példáját követve élni egyszerűségben, hűségben, Istenbe vetett hitben. A
názáreti otthon békéje, meghitt öröme töltse be családjaink életét!

Liturgiák rendje

PÉNTEK
március 5.

SZOMBAT
március 6.
VASÁRNAP
március 7.
Nagyböjt
3. vasárnapja
(Szent Perpétua és
Felicitász)

17:30 a Rózsafüzér társulat közös imádsága
17:30 gyóntatás (Dr. Gájer László atya is)
18.30 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért
11:00 Greguska Lajos temetése a Szent Gellért
urnatemetőben
17:30 gyóntatás
17:30 keresztút
18.30 szentmise: papokért

18.30 szentmise: † Ilona édesanyáért, halála 1. évf.
9:00 szentmise: † édesanyáért és † László fiáért
11:00 szentmise: híveinkért; † Antal édesapáért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: Hegedűs és Nagy család élő és †
tagjaiért

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt helyekre
üljenek, és használják a kézfertőtlenítőt!

