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Naptár
Nagyböjt 5. vasárnap, március 13. Apák napja
Szentatyánk megválasztásának 3. évfordulója

I. zsoltárhét
Iz 43,16-21 – Fil 3,8-14 – Jn 8,1-11

Testvérem! Boldog Batthyány-Strattmann László herceg 1870-ben
született Dunakilitiben. Jezsuita nevelést kapott. 1900-ban végezte el az orvosi
egyetemet. Boldog házasságában 11 gyermeket nevelt fel. Köpcsényben, majd
Trianon miatt Körmenden kórházat alapított. «A szegények orvosának»
nevezték, mert a rászorulókat ingyen kezelte, s t hazamenetelükkor anyagi és
lelki támogatásukról is gondoskodott. A család számára természetes volt,
hogy naponta együtt vesznek részt szentmisén. A rózsafüzért is minden
nap imádkozta a Sz z Mária kis zsolozsmájával együtt. Türelemmel viselt
súlyos betegség után 1931-ben halt meg Bécsben. 2003-ban avatták boldoggá.
Most naplójából idézek:
„Egy sokgyermekes apa, mint én, aggódva tekint a jöv be. Ebben a
mérgezett légkörben éljék le életüket, ezek között a magas hullámok között
tartson életük csónakja […] Isten felé! Alázattal borulok le Isten jelenlétében, és
könyörgök hozzá: Uram, segíts nekünk, különben elmerülünk! […] Kés bb egy
zöld lámpánál körbe ültük dolgozó szobám kerek asztalát. Ilyen kedélyes a mi
családi életünk. Milyen szomorú, ha az emberek a távolban keresik a boldogságukat és nem ott találják meg, ahol a gyerekek együtt élvezik az emberrel.”
Testvérem! Ma - szent József ünnepéhez kapcsolódva - az édesapákat köszöntjük. Legyen példaképük boldog László herceg! IMÁDKOZZANAK
SOKAT GYERMEKEIKÉRT , ÉS BOLDOGSÁGUKAT CSALÁDI KÖRBEN, GYERMEKEIK
KÖZÖTT TALÁLJÁK MEG!
[M.a.]
9:00 Gitáros szentmise
18:00 Vesperás

A szentmisék után gy jtés a Szentföld javára
Hétf , március 14.

Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62
v. Dán 13,41c-62
Délel tt zarándoklat a Szent István Bazilikába, a Szent Kapuhoz.
Jn 8,12-20

A teljes búcsú elnyeréséhez a megszentel kegyelem állapotában kell lenni!
10:00 Találkozás templomunkban, zarándoklat kezd imára. Gyalogosan vagy a 105ös autóbusszal elmegyünk a Bazilikába, átmegyünk a Szent Kapun, majd szentmisén
veszünk részt.
17:30 Gyóntatás: Mihály atya

Kedd, március 15.

Szám 21,4-9
Jn 8,12-20

17:30 Gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya
18:30 Ünnepi szentmise a Nemzeti ünnep alkalmából

Szerda, március 16.
11:15 Tornai Józsefné temetése a Farkasrét alsó temet ben
16-18 Karitász fogadóóra
17:30 Gyóntatás: Csaba atya
Esti szentmise után kezd feln ttek hittanórája

Dán 3,14-20.91-92.95
Jn 8,31-42

Csütörtök, március 17.
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után katekumenek hittanórája

Péntek, március 18.
16:30 Ökumenikus keresztút indul a Horváth-kertb l a tabáni kereszthez
Gyóntatás a keresztút után: Bence atya
A szentmise után Szent József ünnepének el esti vesperása

Ter 17,3-9
Jn 8,51-59
Jer 20,10-13
Jn 10,31-42

Szombat, március 19. SZENT JÓZSEF a BOLDOGSÁGOS
2Sám 7,4-5a.12-14a.16
SZ Z MÁRIA JEGYESE
Róm 4,13.16-18.22
11:00 Sárdi Enéh Marianna Margit keresztel je
Mt 1,16.18-21.24a
15:30 Leel- ssy Dominik keresztel je
18:00 Loretói litánia
18:30 Virágvasárnap el esti szentmise

Virágvasárnap, AZ ÚR SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA, március 20. II. zsoltárhét
Iz Iz 50,4-7 – Fil 2,6-11 – Lk 22,14-23,56
Az ünnepi szentmise el tt – ami kivételesen 11 órakor kezd dik – körmenet,
barkaszentelés. A szentmisén a feln tt scola Passiót énekel.
Kérjük a Testvéreket, hogy barkát hozzanak magukkal.
18:00 Vesperás

H Í R E K
Aki szeretné elvégezni húsvéti szentgyónását, de betegség miatt nem tud eljönni a
templomba, kérjük, hogy óhaját jelentse be a sekrestyében vagy az irodán
személyesen, de telefon útján is megteheti a 356-4388 telefonon.
Zsinatolásunk javaslataival összhangban szeretnénk meghonosítani a komatál szép
szokását. Ez arra szolgál, hogy gyermek születése esetén egy hónapon keresztül
minden nap ebédet viszünk a kisgyermekes családnak. A komatál a közösségünket
jobban összekovácsolja, a kismamát pedig tehermentesíti. Várjuk mindazok
jelentkezését, akik szívesen részt vennének ebben a szép feladatban, illetve azon
családok jelentkezését is, akik a közeljöv ben kisbabát várnak, és szívesen
elfogadnák a komatálat. Jelentkezni lehet Zsuppányi Mariannánál, akinek az
elérhet ségét a templomi újságárus pultnál kaphatják meg az érdekl
k.

