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N A P T Á R 

 

Nagyböjt 1. vasárnapja, március 9.                                                I. zsoltárhét 

                                   Ter 2,7-9;3,1-7a  Róm 5,12-19 v. Róm 5,12.17-19  Mt 4,1-11 

Testvérem! «Emlékezzél, ember, hogy por vagy és 
porrá leszel!» – hallottuk a figyelmeztető szavakat a 
hamvazáskor. A nagyböjt elején a homlokunkra hintett hamu 
a halálra figyelmeztet bennünket. Emberileg nézve nincs 
tehát remény, kár igyekeznünk? 

Szent Pál, amikor a mai szentleckében a bűnről ír, 
melynek következménye a halál (Vö.: 12a), nem kerül 
zsákutcába. Szerinte „egynek engedetlensége minden 
embert bűnössé tett, ugyanúgy egynek engedelmessége 
igazzá tett sokakat” (19). „Mert ha egynek (Ádámnak) 
bűnbeesése miatt sokan meghaltak, Isten kegyelme és az 
egy embernek, Jézus Krisztusnak irgalmából nyert ajándék 
még inkább kiárad sokakra” (15). Van tehát remény, mert a 
szeretet győzedelmeskedett! És ismerjük is a győzelem 
útját, az engedelmesség útját, ami a szeretet útja. 

Testvérem! A teremtett világban a helyes magatartás 
tehát az engedelmesség. A TERMÉSZET TÖRVÉNYEINEK 

MINDEN ENGEDELMESKEDIK. Az ember, erkölcsi téren, nincs 
erre kényszerítve: szabad. Tanuljunk Krisztus alázatából és 
szeretetéből. Akkor mi is az engedelmesség útján fogunk 
járni, hogy Vele együtt uralkodhassunk az életben. (Vö.: 17) 
Induljunk bátran, erre a szeretet tesz legjobban 
alkalmassá bennünket.            [M.a.] 

18.00: vesperás 

Ma a szentmisék elején hamvazás lesz 

 

Hétfő, március 10.                                               Lev 19,1-2.11-18  Mt 25,31-46 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 

 

Kedd, március 11.                                                            Iz 55,10-11  Mt 6,7-15 

17.00: Rózsafüzér imacsoport gyűlése 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 
 

Szerda, március 12.                                                       Jón 3,1-10  Lk 11,29-32 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

 

Csütörtök, március 13.                                   Eszt 4,17n.p-r.a-b.g-h  Mt 7,7-12 

Ferenc pápa megválasztásának 1. évfordulója. Isten sokáig éltesse! 

  9.30: nyugdíjas séta a Józsefvárosi Szent József plébániára.  

Mindenkit – nem csak a nyugdíjasokat – szeretettel várunk. 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

Péntek, március 14.                                                         Ez 18,21-28  Mt 5,20-26 

8.00: a Szent Gellért iskola növendékeinek ünnepi szentmiséje március 15-e, 

nemzeti ünnepünk alkalmából 

10.00: Baba-mama klub az oratóriumban 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

17.45: keresztút a ministránsok közreműködésével 

Az esti szentmise keretében vesperás 

 

Szombat, március 15.                                           MTörv 26,16-19  Mt 5,43-48 

18.00: Lorettói litánia 

18.30: Ünnepi szentmise nemzeti ünnepünkön 

 

Nagyböjt 2. vasárnapja, március 16.                                          II. zsoltárhét 

                                                                   Ter 12,1-4a  2Tim 1,8b-10  Mt 17,1-9 

Ma az édesapákat köszöntjük – Szent József közelgő ünnepének jegyében. 

18.00: vesperás 

 

A padok mögötti asztalon elhelyeztük a nagyböjti gondolatébresztő lapokat, 
segítségül a húsvéti készülethez. Vigyenek belőle maguknak Testvéreink! 
 
Június végéig lehet szentmisét mondatni. 
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