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Naptár 

Nagyböjt 4. vasárnapja, március 15.                                            IV. zsoltárhét  

Örvendező vasárnap                  2Krón 36,14-16.19-23  Ef 2,4-10  Jn 3,14-21 

 
Testvérem! Fiatal koromban elcsodálkoztam azon, hogy Húsvét nagyobb 

ünnep, mint Karácsony. Jézus születésének ünnepe ugyanis sokkal közelebb 
áll hozzánk, mint feltámadásának napja. Bensőséges egy gyermek 
születésének örülni, de általában fájdalmasabb valakinek a halálára 
emlékezni. Mégis egyértelmű tény: Húsvét a nagyobb ünnep. Már szinte 
hallom a kérdést: Miért? 

Karácsony ajándéka, csodája - a születésen kívül - «csak» annyi, hogy 
Isten vállalta földi, bűnös sorsunkat. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a 
bűnt kivéve. Húsvét nagyobb csoda! A mai szentleckében ezzel kapcsolatban 
ezt hallottuk: Isten „feltámasztott minket, és Krisztus Jézusban a mennyeiek 
közé helyezett” (6). Jézus nem elégedett meg avval, hogy emberré lett, 
hanem minket, embereket tett az Ő sorstársaivá. Ez az üdvösség, amiben 
kegyelemből részesültünk. (Vö.: 8a) Fölfelé jutni ugyanis mindig nehezebb, 
mint alászállni. Isten fölemelő szeretetét ismerhetjük meg így, hiszen 
„Krisztussal életre keltett minket” (5). 

Testvérem! Mindez nem a magunk érdeme, „hanem Isten ajándéka” – írta 
szent Pál (8b). Húsvét ajándéka nemcsak az, ami Jézussal történt, hanem az 
is, ami velünk történik: győzni a halálon és ezt a győzelmet ránk, 
emberekre is kiterjeszteni, ez az igazán nagy csoda. KÉSZÜLJÜNK TEHÁT 

SZÍVVEL-LÉLEKKEL LEGNAGYOBB ÜNNEPÜNKRE, HÚSVÉTRA!     [M.a.] 

 

9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

11.30: ünnepi szentmise 

18.00: vesperás  

A szentmisék után gyűjtés lesz Kárpátalja megsegítésére 

 

 

 

 

 

Hétfő, március 16. megemlékezés a Győri könnyező Szűzanyáról (mérc. 17.) 

                                                                                        Iz 65,17-21  Jn 4,43-54 

17.00: beszentelő szentmise elhunyt Dombi Irma lelkiüdvéért, hamvak 

           jelenlétében 

17.30: gyóntatás: Csaba atya 

19.30: Krisztinavárosi esték. Vendégünk Pollák Károly cukrász mester, aki 

bemutatja a több generáción át összetartó, az ősöktől örökölt mesterségben 

tökéletesre törekvő, és elismertségben működő családot. 

Kedd, március 17. megemlékezés Szent Patrik püspökről                              

                                                                                            Ez 47,1-9.12  Jn 5,1-16 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

Szerda, március 18. megemlékezés Jeruzsálemi Szent Cirill püspök és 

egyháztanítóról                                                                    Iz 49,8-15  Jn5,17-30 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

Esti szentmise után Biblia óra 

19.30: Szent József ünnepéhez kapcsolódóan férfiak estéje a cserkészotthonban, 

           ahová minden férfi testvérünket szeretettel várjuk! 

Csütörtök, március 19. SZENT JÓZSEF,  

                           A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA JEGYESE          

           2Sám 7,4-5a.12-14a.16  Róm 4,13.16-18.22  Mt 1,16.18-21.24a v. Lk 2,41-51a 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: litánia Szent József tiszteletére 

18.30: ünnepi szentmise 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája. Téma: Az ökumené.  

                    (A meghirdetetthez képest a most következő két téma felcserélődik.) 

Péntek, március 20.                                          Bölcs 2,1a.12-22  Jn 7,1-2.10.25-30 

10.30: Dr. Bíró Pálné temetése a Farkasrét-alsó temetőben 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

17.45: keresztút a Missziós nővérek vezetésével 

Esti szentmise után vesperás 

Szombat, március 21.                                                     Jer 11,18-20  Jn 7,40-53 

18.00: Loretói litánia 

Esti szentmise után gyűjtés a Szentföld javára 

Nagyböjt 5. vasárnapja, március 22.                                             I. zsoltárhét  

Apák napja                                                    Jer 31,31-34  Zsid 5,7-9  Jn12,20-33 

9.00: gitáros szentmise 

18.00: vesperás 

A szentmisék után gyűjtés a Szentföld javára 
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