
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. március 4-én, XIII. évfolyam, 9. szám (468) 

 Nagyböjt 3. vasárnapja, Kázmér herceg, Lúciusz. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 4-én,   

Nagyböjt 3. 

vasárnapja, 

Kázmér herceg, 

Lúciusz  

08:30 – a hívekért (elhunytak: Rapos József, Kazi lona, 

Fruzsa Károly ) 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. (titokváltás) 

17:00 – (titokváltás, márciusi imaszándék: a betegekért,  

    a magányosokért, a szenvedőkért) 

III. 5-én, hétfőn,  

Adorján vt., Olívia, 

Virgil 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00): A Medjugorjei Szűz Mária tiszt. csm. 

                                                       szentmise után imaóra                  

III. 6-án, kedden,  
Fridolin hittérítő, Koletta sz. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 7-én, szerdán,  
Perpétua és Felicitász vtk 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Szíveri Péterért, énm. 

III. 8-án, csütörtökön,  
Istenes János szerz, Zoltán 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):     szentmise után szentségimádás 

III. 9-én, pénteken,  

Róm. Franciska, S. 

Domonkos 

szentmise előtt (15.15) keresztúti ájtatosság 
Savio t. (16:00):  

szentmise előtt (16.15) keresztúti ájtatosság                             
Mária Neve t.:(17:00):  

III. 10-én, szombaton,  
Gusztáv bíb., Etele, Ildikó 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):                    szentmise előtt imaóra 

III. 11-én,   

Nagyböjt 4. 

vasárnapja, 
Tímea vt, Euthymius vt.  

08:30 – a hívekért 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp.  

17:00 –  
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                   Abban az időben mivel 

közel volt a zsidók húsvétja, Jézus 
fölment Jeruzsálembe. A templomban 
árusokat talált, akik ökröt, juhot és 
galambot árultak, valamint 
pénzváltókat, akik ott ültek. Ekkor 
kötelekből ostort font, és kikergette 
mindnyájukat a templomból, ugyanígy 
a juhokat és az ökröket is, a 
pénzváltók pénzét pedig szétszórta. Az 
asztalokat felforgatta, a 
galambárusoknak meg azt mondta: 
„Vigyétek innét ezeket, ne tegyétek 
Atyám házát vásárcsarnokká!” 
Tanítványainak eszébe jutott, hogy 
írva van: „Emészt a házadért való 
buzgóság.”  
A zsidók erre így szóltak: „Miféle 
csodajelet mutatsz, hogy ezeket 
teszed?”  
Jézus azt válaszolta: „Romboljátok le 
ezt a templomot, és én három nap 
alatt fölépítem!” 
A zsidók azt felelték: „Negyvenhat 
esztendeig épült ez a templom, és te 
három nap alatt fölépíted azt?” 
Ő azonban testének templomáról 
beszélt. Amikor föltámadt a halálból, 
tanítványainak eszébe jutott, hogy  

„Szokjátok meg az apró önmegtagadásokat és 
készüljetek fel a nagyobbak elviselésére.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: 

Adorján, Olívia, Virgil, Fridolin, Koletta, Perpétua,  

Felicitász, János, Zoltán, Franciska, Domonkos, Gusztáv,  

Etele, Ildikó, Tímea, Euthymius. Isten éltessen benneteket! 

------------------------------------------------- 
Mitől szent egy keresztény templom? A 
falaktól, a képektől, a díszektől, vagy a 
nagyvilág zajában ritkán tapasztalható 
csendtől? Nem, nem a templom épülete 
a szent, hanem amit hordoz. Nem a 
templom épülete a templom a 
keresztények számára, hanem Krisztus 
teste a templom. Az a test melyről azt 
mondta Jézus: "Romboljátok le ezt a 
templomot és én három nap alatt 
fölépítem!" Jézus Krisztus a mi 
templomunk, akiben találkozhatunk 
Istennel. Az Egyház a mi templomunk, 
amely Krisztus titokzatos Teste. Sajnos 
oly kevesen értik ez meg. Oly kevesen 
értik meg, hogy nem kőből épült 
templomokat kell építeni, kicicomázni, 
hanem a lelkek templomait. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180304 

Nagyböjtben:  
-Böjtöltessük a szemünket! a szem a lélek ablaka. 

Sok halálos bűn kezdődött a szemen keresztül. 

-Böjtöltessük a fülünket! nem kell mindent megtudni. 

Zárjuk el fülünket minden megszólás és pletyka elől. 

-Böjtöltessük a testet azzal, hogy nem adunk meg 

neki minden kényelmet! a test legnagyobb 

böjtöltetése az álom elvonása. Kezdődjék a kelés 

fürge, vidám, nagylelkű kiugrással. 
 

ezt mondta, s hittek az Írásnak és Jézus 
szavainak.  
És amíg (Jézus) a húsvét ünnepén 
Jeruzsálemben volt, sokan hittek az ő 
nevében, mert látták csodáit, amelyeket 
tett. Jézus azonban nem bízott bennük, 
mert ismerte mindnyájukat, és nem 
szorult rá, hogy bárki is tanúskodjék 
előtte az emberről. Tudta ő, hogy mi 
lakik az emberben.               Jn 2,13-25 
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