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N A P T Á R 

Nagyböjt 3. vasárnap, február 28.                                 III. zsoltárhét 

                                   Kiv 3,1-8a.13-15  1Kor 10,1-6.10-12  Lk 13,1-9 
 

Testvérem! Kalazanci szent József nyolcadik gyermekként 1557-ben 

született. Szülei taníttatják. 1583-ban szentelik pappá. Hivatáskeresése 

spanyol szülőföldjéről Rómába vezette. Egy szegény-negyed plébániáján 

1597-ben megalapítja az első ingyenes iskolát, melyet több segítőtárssal 

és jólelkű adakozók segítségével tart fenn. (Ezért nevezik «Kegyes 

Iskolának») Az általa alapított Piarista rendet 1621-ben XV. Gergely pápa 

hagyja jóvá. Eleinte a sok gáncsoskodó ember, később pedig betegségei 

miatt «keresztény Jóbnak» is szokták nevezni. 1648-ban halt meg. Először 

tőle, utána a rendalkotmányból idézek: 

Jelmondata: „Isten dicsőségére és embertársaink javára!” Novíciusainak 

pedig ezt mondta: „Semmit sem adtál Krisztusnak, ha nem egész szívedet 

adtad neki.” „Ha a gyermekek zsenge éveiktől kezdve a jámborságban és 

a tudományban művelődnek, bízvást remélhetjük, hogy szerencsés lesz 

egész életük. […] A fiúkat sohase nézzük le, hanem nagy türelemmel és 

szeretettel igyekezzünk őket felékesíteni minden erénnyel.” 

Testvérem! Ma országos gyűjtést tartunk a katolikus iskolák javára. 

Vegyük komolyan, egyáltalán nem mindegy, hogy gyermekeink milyen 

iskolában nevelkednek. Nem elég, ha a tudományokban gazdagodnak, 

szükségük van arra, hogy az Isten-szeretetben és az erényekben is 

gyarapodjanak. FEJLŐDÉSÜKET A KATOLIKUS ISKOLÁK TÁMOGATÁSÁVAL ÉS 

EGÉSZ SZÍVÜNK ISTENNEK AJÁNDÉKOZÁSÁVAL MOZDÍTHATJUK ELŐ!             [M.a.] 
 

 9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

18.00: vesperás 

Minden szentmise után gyűjtés a katolikus iskolák javára 

Hétfő, február 29.                                               2Kir 5,1-15a  Lk 4,24-30 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Kedd, március 1.                                           Dán 3,25.34-43  Mt  18,21-35 

12.00: Gáspár Gyuláné  temetése  a Farkasrét-alsó temetőben 

17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya 
 

Szerda, március 2.                                             MTörv 4,1.5-9  Mt 5,17-19 

16.00-18.00.: Karitász fogadóóra 

Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája 
 

Csütörtök, március 3.                                          Jer 7,23-28  Lk 11,14-23 

16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a pőlébánián 

17.30: Gyóntatás: elmarad 

Esti szentmise papi hivatásokért 

Esti szentmise után katekumenek  hittanórája 
 

Első péntek, márciuus 4.                                  Oz 14,2-10  Mk 12,28b-34 

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk  otthonukban 

A lelkigyakorlatozók Pélifölszentkeresztre  4 óra körül indulnak 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

17.45: keresztút a Szociális Missziós nővérek  közreműködésével 

Esti szentmise után vesperás  

19.15: Espereskerületi búcsúi, ünnepi szentmise a Boldog Meszlényi 

Zoltán templomban, (Bp., XI. Etele út - Fehérvári út sarok) mely 

alkalommal Bíboros Úr  megáldja az elkészült Korpuszt az oltár felett 

és a színes üvegablak képeket.  A krisztinavárosi Testvéreket  is 

szeretettel várják 
 

Szombat, március 5.,                                                Oz 6,1-6  Lk 18,9-14 

Ezen a napon plébániánkon nincs irodai fogadóóra 

18.00 Loretoi litánia  
 

Nagyböjt 4. vasárnap, március 6.                                                IV. zsoltárhét 

Az öröm vasárnapja                       Józs 5,9a.10-12  2Kor 5,17-21  Lk 15,1-3.11-32 

  9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

10.00: szentóra 

18.00: vesperás 

A mai napon indul a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtés 

http://www.communio.hu/hba/


 

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2016. évi körlevele 
a nagyböjti tartós élelmiszer-gyűjtésről 

 

Kedves Testvérek! 

Az Irgalmasság Rendkívüli Szentévében arra kérjük a testvéreket, hogy 

idén különösen is nagy szeretettel csatlakozzanak az irgalmas szeretet 

megéléséhez, amikor meghirdetjük a hagyományos nagyböjti 

tartósélelmiszer-gyűjtést templomainkban. 

Szentévet meghirdető bullájában a Szentatya így szól hozzánk: „A 

Szentévben megtapasztalhatjuk majd, hogy mit jelent megnyitni a szívünket 

azok felé, akik a modern világ – gyakran drámai módon létrehozott – 

perifériáin élnek. Nyissuk föl a szemünket, hogy észrevegyük a világ 

nyomorúságát, méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővéreink sebeit, és 

érezzünk késztetést arra, hogy meghalljuk segélykiáltásukat. … Fedezzük fel 

az irgalmasság testi cselekedeteit: jóllakatni az éhezőket, megitatni a 

szomjazókat, felöltöztetni a ruhátlanokat, befogadni a jövevényeket, ápolni a 

betegeket, meglátogatni a rabokat, eltemetni a halottakat.” (Ferenc pápa 

Misericordiae Vultus, 15). 

A szentévben különösen is fontos számunkra, hogy tanúságot tegyünk 

az irgalmas szeretet gyakorlásáról, sokszor szerény lehetőségeinkhez mérten 

tartós élelmiszerrel járulhatunk hozzá a Katolikus Egyház segélyakciójához. 

Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer felajánlásukat és 

tegyék a templomban erre kijelölt helyre. A legkisebb adománnyal is a 

felebaráti szeretet csodája valósul meg közöttünk. Ezt megtehetik a jövő heti 

vasárnapi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon, március 6. és 13. 

között. Adományaikat a Karitász juttatja majd el a rászorulókhoz. 

A korábbi években meghirdetett gyűjtésünk eredményeképpen 

családok ezreit tudtuk segíteni azokkal a segélycsomagokkal, amelyeket a 

hívek adományaiból juttattunk el a rászorulókhoz. Ha ezt mindannyian 

megtesszük és legalább 1 kg adományt hozunk a templomba, újra nagyon 

sok családnak tudunk segíteni az irgalmas Jézus példáját követve. 

Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a jubileumi évét – 

alapításának 85. és újjászervezésének 25. évfordulóját – ünneplő Katolikus 

Karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 

500 forinttal segítünk. 

„1% segítség, 100 % szeretet.” Kérjük, hogy aki teheti, adója egy 

százalékával is támogassa a Katolikus Karitász karitatív szolgálatát: a 

Karitászt Támogató Alapítványt. Köszönjük a szegényeknek szánt 

adományaikat! 

Budapest, 2016. nagyböjt 3. vasárnapján 

 

 
 

 

Ifjúsági világtalálkozó 

Idén Krakkóban kerül sor július 25-31-ig az Ifjúsági Világtalálkozóra.  

A krakkói találkozót megelőzi egy előtalálkozó, amire a mi egyházmegyénk 

fiataljait a GLIWICE-i egyházmegye látja vendégül 2016. július 20-tól  

25-ig. 

Kérjük, hogy aki tud a világ találkozóra menni, vagy már az azt megelőző 

előtalálkozóra menni, az jelentkezzen az alábbi internetes oldalon: 

http://krakko2016.hu/jelentkezes/   

Az egyházmegyénk és az MKPK által is támogatott részvételi díj 

(előtalálkozó + a krakkói találkozó) előre láthatólag kb. 50-55.000 Ft lesz 

személyenként. 


