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“Íme hitünk szent titka!”
Az Egyház liturgiája Virágvasárnappal kezdi a Szent Háromnap –
üdvösségünk szent titkának - ünneplését. Elővételezi az Úr
szenvedéstörténetét a passióval, és már a húsvéti győzelemét
is: az ünnepi bevonulással, a Hozsanna éneklésével. „Táruljatok
fel, örök kapuk, hadd menjen be a dicsőség Királya!” Ha Virágvasárnap
nélkül érkeznénk a Szent Háromnapba, félő, hogy csak Jézus egyéni
történetét idéznénk föl, a pert, a kínzásokat, a kivégzést. Ez a szegényes,
mégis dicsőséges bevonulás azonban már azt ünnepli, hogy Urunk győzött a
halálon, és vére által megtörte a sátán uralmát: a megváltásra szomjazó
emberiséget az örök kapukon át a mennyei Atya házába vezeti.
„Aki bennem hisz, annak örök élete van, és nem esik ítélet alá.”
Virágvasárnap olvasmányai mind
arról beszéltek, hogy az Úr
dicsőségébe való bevonulás útja a
végsőkig menő önkiüresítés és
megaláztatás. Az Úr dicsősége, és a
Szentháromság belső élete is csupa
önajándékozás. Az egyik Személy
sem tart meg semmit önmagának,
hanem az Atya a Fiúnak, a Fiú az
Atyának
adja
szeretetének
teljességét, a Szentlelket, s őt
árasztják ki ránk, emberekre is.
Virágvasárnap nemcsak Nagypéntek és Húsvét titkát előlegezte meg,
hanem Pünkösdét is. A Lélek van jelen abban a tiszta és komoly örömben,
mely a kereszt által jött az egész világra.
Lajos atya
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BŰNBÁNAT
Szegedi László atya írása
A bűnbeesés óta úgy hozzánk tartozik a bűn, mint a kéményseprőhöz a
korom.
A kéményseprőt négy nap munka után megkérdezi a felesége:
-Piszkos-e már a ruhád? Ki kell már mosni?
- Még nem. – hangzik a válasz.
E történettel szemben, ha egy menyasszony ruhájára egy csepp málna
fröccsen, kétségbeesik, hogy piszkos lett a ruhája!
Tiszták vagyunk, vagy bűnösök?
Attól függ, milyen mércét szabunk magunk elé. Ha vasútrobbantásnál
kezdődik a bűn, akkor ártatlanok vagyunk. Ha Jézus példáját akarjuk
követni, akkor a Szentlélek egyre több hibánkra hívja fel a figyelmünket.
Őszintén fog fájni, hogyan tudunk olyan bántóan viselkedni, és naponta
része lesz imánknak: bocsáss meg, hogy megbántottalak, és őszinte és
rendszeres lesz a gyónás utáni bánatima.
Csak a bánatban tisztul a szívünk. Ne imádkozzunk a példabeszéd
farizeusával: „Hálát adok, Uram, hogy nem vagyok olyan, mint a többi
ember.” A vámossal mondjuk szívből együtt: „Irgalmazz nekem, bűnösnek!”
Így tisztul a szívünk.
Mivel Krisztus halála és feltámadása egész
életünk alapvető misztériuma, úgy tűnik, hogy
évente próbálnunk kell mélyebbre hatolni a
halál és a feltámadás lelki folyamata által. Ha
nem növekszünk, akkor egyhelyben állunk. Ha
nem vagyunk jobbak, mint múlt évben,
valószínűleg rosszabbak vagyunk. Gyakran
kérjük a liturgikus litániákban, hogy hadd
tölthessük életünk hátra levő részét békében és bűnbánatban. Ha a
bűnbánatunk mélységes, akkor a béke lesz a gyümölcse.
Már valószínűleg sokat hallottunk a bűnbánatról, de az emlékeztetések
mindig hasznosnak lehetnek, mivel hamar elfelejtjük azt, amit hallunk.
Ennek ellenére, amit hallunk róla, nem elegendő, és az sem, ha pusztán a
templomban imádkozunk érte. Az már elegendő, ha megtesszük, de
legtöbbünk itt rontja el. A szónak el kell mélyülni szívünkben, ha az a
célunk, hogy a bűnbánat kipróbált és a gyakorlatban is gyümölcshozó
legyen. Ahogy szegény Máté, kopt szerzetes mondja, „Amit a fül hall, az
elme elfelejti; de amit a szív hall, az idő ki nem törli.”
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ÖRÖMMEL ÉS IGAZSÁGGAL ÉLNI
Ferenc pápa üzenete
„A gonoszság elhatalmasodásával sok szívben kihűl a szeretet”.
Erre a Máté evangéliumából vett mondatra támaszkodva szeretné
átadni Ferenc pápa nagyböjti üzenetének célját, azaz segíteni az egész
Egyháznak, hogy örömmel és igazsággal éljen ebben a kegyelmi
időben. Jézusnak a világ végéről szóló jövendöléseit alapul véve a
pápa üzenetében a hamis prófétákról, a kihűlt szívről, az ima, böjt,
alamizsna feladatairól és végül Húsvét tüzéről szól. A hamis
prófétákról, akik kihasználják az emberi érzelmeket, hogy
rabszolgává tegyék és oda vigyék őket, ahová akarják. A szeretet
kihűléséhez a pénz utáni sóvárgás vezet, amely „minden rossznak a
gyökere” - idéz a Szentatya Szent Pálnak Timóteushoz írt első
leveléből. A szeretet megszűnése legnyilvánvalóbb jelének pedig,
többek között az önző tétlenséget, a terméketlen pesszimizmust, az
elszigetelődést jelöli meg.
A szentatya üzenetének harmadik fejezetében arról is ír, hogy mi a
teendőnk, és aláhúzza az ima, az alamizsna és a böjt szerepét.
Leghosszabban az alamizsna témájánál időzik el, amelynek
gyakorlata megszabadít bennünket a fösvénységtől és segítségével
felfedezhetjük, hogy a másik a testvérünk.
Utolsó témaként a pápa a húsvéti tűz
képéhez folyamodik, amelyet a húsvéti
gyertya jelképez. Azt írja: Krisztus
világossága, aki győzelmesen föltámad,
elűzi a szív és a lélek sötétségét, hogy
mindnyájan együtt élhessük meg az
emmausziak
tapasztalatát:
az
Úr
szavának
a
hallgatása
és
az
eucharisztikus Kenyér tápláléka megadja
nekünk, hogy szívünk a hit, remény és
szeretet által lángoljon.
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Prohászka Ottokár húsvéti gondolatai
Dicsőséges föltámadást, valóságos örök életet hisz és remél a keresztény szív.
Nem a föltámadás frázisait kergeti; hanem Krisztus Urunk szó szerint veendő igéit
tartja: "Én vagyok a föltámadás és az élet." (Jn 11,25). Ezt a valóságos,
dicsőséges feltámadást csak az Úron láttuk eddig, de magunk számára is várjuk.
Azalatt a természet kifakasztja a feltámadás jelképét fára, bokorra; kiteríti
pázsitos, virágos szőnyegeit rétre, völgyre, ligetre; behinti az élet illatával a
tavaszi léget; kárpitozza úszó, ezüstös felhőkkel az égboltot; s kipitykézi, kiszövi,
kivarrja, kirakja csillagból, virágból, levélből, felhőből a vigaszos hit húsvéti
cikkelyét: Föltámadunk! Alleluja! Öröm kell a szívekbe, melyekben a
Szentlélek lakik! Öröm kell a keresztet viselő lelkekbe, öröm a bánatos és
sebzett lelkekbe, öröm a küszködő s harcot vívó lelkekbe; ahol Isten van, ott öröm
is legyen. És pedig azért legyen, mert az öröm erő s a lehangoltság gyöngeség.
Legtöbb erő a lelki élethez kell, mely kicsiben való hűség s a reggeltől estig való
apró szolgálatok láncolata. Itt nem szerepel a nyilvánosság ingere, nincsenek
meg az ünnepélyes gyűlések villanyozó hatásai, sőt gyakran meg kell küzdenünk
a szokás unalmával is; azért tehát az örömökre szorulunk, melyeket a Szentlélek
ad nekünk.

Az Öröm útja
A Feltámadt Krisztus megjelenésének stációi
Bevezető imádság – Stációk - Befejező imádság
A stációk előtt: Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom és a
dicsőség mindörökké.
A stációk után: Aki föltámasztotta Jézust a halálból, a mi halandó testünket is
életre kelti egykor bennünk lakó Lelke által.
Bevezető imádság: Urunk, Jézus Krisztus, aki azt mondottad: „Aki engem
követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága”, küldd el
Szentlelkedet a te híveidnek, hogy akik veled járjuk az élet keresztútját, húsvéti
megjelenéseid stációinál vigasztalást, erőt nyerhessünk, és megvilágosításodban részesedve elnyerjük a végső állhatatosság kegyelmét; hogy
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mikor eljössz értünk, kezünkben égő mécsessel, a kegyelem hófehér ruhájába
öltözve találhass minket, és bevezethess minket az örök élet lakomájára, aki
élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel mindörökkön örökké.

1. Katonák jelentették, hogy Jézus él. (Mt.28, 11-15)
Ének: Csak álltok szótlanul (43)
2. Asszonyok az üres sírnál (Mk.16, 1-8)
Ének: Győzött az élet (102)
3. Mária Magdolna találkozik Jézussal
(Mt.28, 8-9; Jn.20,11-18)
Ének: Ő az Úr (143)
4. Péter és János megdöbben az üres sír láttán (Jn.20,1-9)
Ének: Kiáltsátok, alleluja
5.
Az
emmauszi
tanítványok
(Lk.24,13-33)
Ének: Feltámadott, feltámadott (55)
6.
Megmutatta
magát
az
apostoloknak (Jn.20,19-23)
Ének: Kegyelmed Úr Jézus…. (99)
7. Az Úr hitet ajándékoz Tamásnak
(Jn.20,24-31)
Ének: Ő az Út, az Élet, Ő a nagy Ígéret. (204)
8. Tibériás tavánál (Jn.21, 1-14)
Nézz, testvér, fel (133)
9. Jézus megerősítette Pétert szeretetében és pásztorrá tette (Jn.21,15-17)
Ének: Mit sem aggódom
10. Megnyitotta szemüket, hogy megértsék az írásokat (Lk.24,44-49)
Ének: Köszönöm, Jézus (209)
11. Küldetést adott az örömhír hirdetésére (Mt. 28, 16-20)
Ének: Áldott legyen az Úr, alleluja (35)
12. Az Atyához ment, hogy mindig, mindenhol velünk legyen (Lk.24, 50-53)
Ének: A világnak Krisztus kell (22)
13. Elküldte a Szentlelket (Ap.csel. 1,12-14)
Ének: Tárd ki a karod!
14. A hívek állhatatosan kitartottak (Ap.csel. 2,42)
Ének: Csak állt ott szótlanul
Befejező imádság: „Menjetek el az egész világra és hirdessétek az
evangéliumot minden teremtménynek.” Urunk Jézus Krisztus! Köszönjük, hogy
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a halálod utáni feltámadásoddal reménnyel és bizakodással töltöttél el minket.
Köszönjük, hogy megerősítetted életünk értelmét. Kérünk, add, hogy életünk
folyamán folytonosan Téged keressünk és életünk minden helyzetében a Te
akaratodat lássuk. Szentlelked erejével kérünk, erősíts meg minket, hogy
mindig legyen erőnk és bátorságunk tanúságot tenni melletted. Kérünk, Urunk,
áldj meg minket és segíts bennünket, hogy életünkben kedved teljék és földi
pályafutásunk befejeztével találkozhassunk Veled a Mennyei Atya örök
birodalmában.
Ámen.

SOK NEMMEL AZ IGENÉRT
A Szentírást olvasva több helyen talál rá az olvasó arra, hogy rossz helyen
mondott nem helyett igent egy-egy bibliai szereplő:
• Ádám, Éva: "Látta, hogy a gyümölcs szép. Szakított és evett." - Igen a
nem helyett.
• Salamon szerelme kedvéért elárulja "titkát" és megvakul.
• Dávid király meglátta Uriás feleségét.
következménye Uriás megöletése.

Igen

a

nem

helyett,

• Júdás: "Elárultam az igaz vért." Igen itt is a nem helyett.
Ahhoz, hogy a megfelelő időben tudjuk kimondani az igent az Isten
akaratára, mint Mária tette a Gábor angyal által hozott isteni üzenetre, és
hogy sokszor tudjunk majd nemet mondani arra, ami nem az Isten akarata,
bizony nem bűnös dolgokban is gyakorolnunk kell a nemek kimondását.
Talán még vannak, akik emlékeznek a többszörös bajnok ökölvívóra, Papp
Lacira. Már edzősködött, amikor neveltjeit kivitte az erdőbe fát fűrészelni.
Nagy felháborodással írtak erről a sajtó különféle képviselői. Tanítványai
nem tiltakoztak, megtették. S amikor az edzőt kérdezték, megmondta, nem
a saját háztartásához vágatja a fát, hanem e mozdulatok által erősödnek
meg azok az izmok, amelyekre a ringben szükségük lesz. Tanítványai
győztesek is lettek.
Ha Ádám és Éva tudott volna nemet mondani éhségének és
nagyravágyásának, mennyi minden másként lehetett volna! Hasonlóképpen
Salamon, Dávid és Júdás is.
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Ahhoz, hogy mi erős akarattal
rendelkezzünk, hogy kellő időben
el tudjuk kerülni a bűnt, valóban
jókor tudjunk nemet mondani,
kell, hogy gyakoroljuk a nem
kimondását, akaratunk erősítését
szabad
tettek,
megengedett
alkalmak esetében is. Ne csak a
ringben legyünk győztesek, hanem
a győzelemhez szükséges - látszólag nem oda valók gyakorlásával készüljünk fel a győzelemre.
Egy falattal kevesebbet! De mikor olyan jól esne. Pont most és nem is bűn.
Pont azért, bizonyítsd magadnak, hogy elég erős az akaratod. - Pár percet
még az ágyban lustálkodni, hiszen kész leszek akkor is. Ha most úrrá leszel
magadon, akkor valóban "van" akaratod.
Egy ötven- vagy százforintost
odaadni egy koldusnak. De
nekem is jól jönne egy
fagylalt. Még egy sorozatot a
TV-ben, még egy pohár kólát,
még egy érdekes mondatot.
Lám, hányszor tudunk nemet
mondani és ezekkel a
gyakorlatokkal érjük el, hogy
majd, ha Isten várja az IGENT tőlünk, akkor mondjuk ki, akkor is, ha az nem
tetszene ízlésünknek, ha az kicsit nehéznek látszik is, pont azért, mert ez
most az életemben az Isten akarata.
Jézus a negyvennapos böjtje végén háromszor is nemet mond a sátánnak,
pedig milyen jó lenne a kenyér, a hírnév, a hatalom. De ez nem az Atyja
akarata. Viszont igent mond a keresztútra és a kereszthalálra, mert ez az
Atya akarata.
Fel hát, mondjunk sok szabad dologra nemet, hogy legyen erőnk igent
mondani mindig az Isten akaratára!
Gyulay Endre püspök
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GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY NAPJA
A
Gyümölcsoltó
Boldogasszony Jézus fogantatásának,
illetve a születése hírüladásának fő ünnepe. A
katolikus egyház ezen a napon
emlékezik
az
angyali
üdvözletre, vagyis arra a
bibliai történetre, amikor
Gábriel arkangyal megvitte
Názáretbe Szűz Máriának a megtestesülés örömhírét:
„… az Isten elküldte Gábor angyalt Galilea Názáret nevű
városába egy szűzhöz, aki egy Dávid házából való férfinak,
Józsefnek volt a jegyese, és Máriának hívták. Az angyal
belépett hozzá és megszólította: – Üdvözlégy, kegyelemmel
teljes! Veled van az Úr! Áldottabb vagy minden asszonynál.
(…) Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél! Íme,
fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.”
Az elnevezést I. Szergiusz pápa honosította meg, latin elnevezése:
Annuntiatio Domini lett. Magyar elnevezése onnan ered, hogy a fák oltását
ezekben a napokban szokták végezni a gazdák. Számos elnevezése ismert:
A debreceni és Winkler kódexben: Gyümölcsoltó Boldogasszony
a szegedi Lánykódex: Testfogadó Boldogasszony,
a lőcsei kalendáriumban: Boldogasszony fogadása,
a moldvai csángók között: gyűmölcsótó
a müncheni kódexben: Máriának hirdetete napja.

LELKI ADOPTÁLÁS
"Ó Mária ki az új világ hajnala és az élők Anyja vagy, rád bízzuk
az élet ügyét"
(II. János Pál: Evangélium Vitae)
Mi a lelki adoptálás?
A lelki adoptálás fogadalom, mellyel egy konkrét személy
elkötelezi magát, hogy 9 hónapon át imádkozik egy - egyedül
Isten előtt ismert - megfogant és halállal fenyegetett gyermek életéért.
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1. NAPI IMA

Uram Jézus, Édesanyád, Mária közbenjárására, aki szeretettel szült világra
Téged, valamint Szent Józsefnek, a bizalom emberének közbenjárására, aki
születésed után gondoskodott Rólad - kérlek Téged annak a meg nem született
gyermeknek érdekében, akit lélekben adoptáltam, és akit a halál veszélye
fenyeget. Kérlek, adj szüleinek szeretetet és bátorságot, hogy meghagyják
gyermekük életét, melyet Te magad rendeltél számára. Ámen.
2. NAPONTA EGY TIZED RÓZSAFÜZÉR - 1 Miatyánk, 10 Üdvözlégy)
3. ÖNKÉNTES VÁLLALÁS - nem kötelező, a fogadalom érvényes a vállalás
nélkül is, de amit vállalunk, az szintén kötelez, ezért mindenki olyan imát vagy
áldozatot vállaljon, melyet meg tud tartani. Ez lehet pl.: hetente egy szentáldozás,
böjt, önmegtagadás, meghatározott ima, Szentségimádás, karitatív egyesületek,
nagycsaládosok, egyedülálló anyák támogatása, vallási ismereteink elmélyítése (pl.
a Szentírás, a Katekizmus, a pápai megnyilatkozások tanulmányozása által), a
magzatvédelem terén végzett apostolkodás, a lelki adoptálás terjesztése.
Minden nap fogan valahol egy gyermek, ezért minden nap alkalmas rá, hogy
elkezdjük az imádságot, és így lelki védelmünk alá vegyük az új életet.

Bővebben: www.lelkiadoptalas.hu

HÍVOM A CSALÁDOKAT - 2018. március (Részlet)
Az evangéliumok nem sokat írnak a názáreti
Szent Családról. Az egyetlen történetet,
amelyet Szt. Lukács írt le „A tizenkét éves
Jézus a templomban” (Lk 2, 41-52.).
Örömmel olvasnánk egy idillikus jelenetet a
Szent Családról, … ehelyett Mária és József
Jeruzsálemből már egy napja úton voltak
hazafelé, amikor váratlanul felfedezték, hogy Jézus elveszett. Az apák, de
talán az anyák még jobban megértik, milyen szörnyű érzés a szülőknek az,
ha nem találják gyermeküket és azt sem tudják, hogy hol keressék. A Szent
Család sem volt kivétel. Vajon miért tartja fontosnak Szt. Lukács, hogy
mégis leírja ezt a drámai eseményt? A történetet hallva arra gondolunk,
hogy ez a család talán nem is volt szent, nem értjük, hogy keveredhettek
ilyen helyzetbe? Szemünket Ferenc pápa nyitja fel: A Bibliát már az első
9

2018. április 1.

Lélek és Élet

lapjától kezdve családok, nemzedékek, szerelmi történetek és családi
válságok népesítik be, színre lép Ádám és Éva családja - erőszakkal terhelve,
ám mégis telve tartós életerővel.
Isten szava, a Biblia a családról nem idilli és absztrakt képet fest, ahogy azt
várhatnánk, hanem valóságos családi történeteket mond el, egyedi és
különleges problémákkal, nehézségekkel és kihívásokkal. A keserű
valóságról szól: a család életét, és bensőséges élet- és szeretetközösségét
megsebző fájdalomról, rosszról, az erőszak jelenlétéről. A Szent Család
élete sem mentes a terhektől és lidércnyomásoktól: idegenben, istállóban
születik meg gyermekük, aztán menekülniük kell Heródes iszonyatos
erőszakja elől. Hiába törekszünk a családi krízisek elkerülésére, egyetlen
család sem, még a Szent Család sem lehet mentes a krízisektől. Fontos
azonban, hogy helyes választ adjunk az adott krízisszituációra.

Hogyan válhat egy családi krízis a kegyelem kimeríthetetlen forrásává?
Modern szülőkként, akik gyermekeinkről teljes figyelemmel akarunk
gondoskodni, megrökönyödünk József és Mária megbízhatatlanságán: egy
teljes napig felügyelet nélkül hagyják fiukat a hazafelé vezető úton. Tény
azonban, hogy abban a kultúrában Jézust már nem kiskorúnak, hanem
éppen nagykorúvá váltnak tekintették. Ezért sem akarták minden lépését
megszállottan ellenőrizni. „A megszállottság nem nevelő hatású, úgysem
lehet ellenőrzés alatt tartani minden helyzetet, amelybe egy gyermek
kerülhet. (…) A nagy kérdés nem az, hogy az adott pillanatban fizikailag hol
és kivel van a gyermek, hanem az, hogy egzisztenciális értelemben hol van,
hol áll meggyőződései, céljai, vágyai, életterve szempontjából. Vajon
próbálják-e a szülők megérteni, hogy igazában „hol” tartanak a gyermekeik
a maguk útján? Tudják-e, hogy igazában hol van a lelkük? És mindenekelőtt:
akarják-e tudni?”
Sok szülő azon buzgólkodik, hogy gyermekeik minél több sport, vagy művészeti foglalkozáson vegyenek részt, esetleg foglalkozzanak azzal, amire a
szülőknek fiatalkorukban nem volt módjuk. Sohasem szántak azonban akárcsak néhány percet is arra, hogy meghallgassák, mi van gyermekük szívében. József és Mária szorongva vállalta a gyermek felügyelet nélkül hagyásának kockázatát. … Minden gyermek elkerülhetetlenül meglep minket a
szabadságából fakadó ötleteivel és terveivel, arra késztetve minket, hogy
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felülvizsgáljuk saját elgondolásainkat. Ez jól van így. A nevelés része a
felelős szabadság támogatása, hogy majd a döntő pillanatokban jó érzékkel
és értelmesen tudjanak választani, hogy olyan személyekké váljanak, akik
fenntartások nélkül megértik: a kezükben van a saját és a közösségük élete,
és hogy ez a szabadság mérhetetlen ajándék.
A
gyermek
misztériuma
csodálkozásra késztetheti a szülőket,
de ez nem ok a csalódásra,
szégyenkezésre, elmarasztalásra és
ítéletre. … Zavarba ejtő és felkavaró
élmény egy váratlan fordulat,
aggodalmat és szenvedést okoz.
József és Mária nagyon is emberi
módon viselkedtek – nem reagáltak sem különösen jól, sem rosszul –, de
megtanít arra, hogy hogyan reagáljunk érzéseinkre. Mária szavai világosan
kifejezik a szülőség titkát: „Fiam! Miért tetted ezt velünk? Íme, apád és én
bánkódva kerestünk téged.” (Lk 2,48) Mária szólítja meg Jézust, mert mint
anyának kapcsolata Jézussal sokkal szorosabb, intimebb, ugyanakkor a
gyermek figyelmét az apára irányítja. A fiú mindig fiú marad, el kell ismerni
fiúságát, és úgy is kell szólítani. A fiút mindig meg kell kérdezni és mindig
meg kell hallgatni, de sohasem vádolni vagy elítélni. … Az anya nem csak a
saját nevében beszél, hanem először is az apa nevében, csak azután a
magáéban. Nemcsak az apa és az anya egymástól független gyermekük
iránti szeretetéről van szó, hanem kettejük egymás közötti szeretetéről is.
Máskülönben a gyermek játékszerré válik.
Az apára és az anyára egyaránt szükség van a gyermek harmonikus
fejlődéséhez. A mai nyugati kultúrában az apa alakja szimbolikus
értelemben hiányzik, eltorzult és megfakult. Nem jó az uralkodó, mindent
ellenőrző és mindent számon kérő apa, de nem jó a gyermekeit teljesen
magukra hagyó apa sem. Olyan apára van szükség, aki hazavárja
gyermekeit, amikor visszatérnek bukásaikból, noha a gyermekek mindent
megtesznek azért, hogy a kudarcot ne kelljen beismerniük, hogy ez ne
látszódjék rajtuk.
Bíró László tábori püspök
Teljes cikk: http://www.magyarkurir.hu/hirek/hivom-csaladokat-2018marciusaban-biro-laszlo-puspok-levele
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Zarándoklatot szervezünk
Brenner János boldoggá avatására
Szombathelyre május 1-én autóbusszal
11 órától résztveszünk
a boldoggáavatási szentmisén
a Székesegyház előtti téren.
Indulás: 6.30-kor a plébánia elől
Hazaérkezés: a késő délutáni órákban
Étkezés: tarisznyából
Autóbusz költség: 5.000 Ft
Jelentkezni lehet: a plébánián irodaidőben, a sekrestyében misék után és Csombor
Tibornénál (tel.: +36 30/997 0951) 1.000 Ft előleg befizetésével.
Márc. 29. NAGYCSÜTÖRTÖK - SZENTMISE 18 órakor, utána virrasztás
Márc. 30. NAGYPÉNTEK – lamentáció és keresztút 9 órakor, LITURGIA 18 órakor
SZIGORÚ BÖJT!
Márc. 31. NAGYSZOMBAT Szentsír látogatásra nyitva a templom 9-12 és14-18 óráig
VIGILIA MISE 20 órakor, utána körmenet
Április 1. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA Szentmisék: 9 és 18 órakor
17.30-tól rózsafüzért imádkozunk
Ápr. 8. Az ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA
Ápr. 9. H

Szentmisék: 9 és 18 órakor

URUNK SZÜLETÉSÉNEK HÍRÜLADÁSA (Gyümölcsoltó Boldogasszony)
17.15-kor szentmise és Szentségimádás iskolája a templomban

Szentségimádás iskolája hétfőnként a templomban:
18.15-kor szentmise, utána tanítás és szentségimádás kb. 20 óráig
MISEREND
VASÁRNAP: 9 és 18-órakor
HÉTKÖZNAP: 18 órakor; csütörtökön és szombaton 7 órakor.
Szentségimádás: csütörtökön 18-19 óráig és szombaton a szentmise után fél óra

RÁKOSKERTEN: szombaton 18 órakor (előesti) szentmise.
Gyóntatás: a szentmisék előtt közvetlenül, illetve a szentségimádások alatt.
Fogadó órák: hétfő 16-17, szerda 10-11, péntek 10-11.
Karitász órák: szerdán és pénteken 11.30-12.30

Az újság önköltségi ára 100 Ft, szívesen fogadjuk a hozzájárulást.
Nyomdai kivitelezés:
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