
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. március 18-án, XIII. évfolyam, 11. szám (470) 

 Nagyböjt 5. vasárnapja, Jeruzs. Cirill pk, Sándor vt.pk. Liturgikus szín: lila. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

III. 18-án,   

Nagyböjt 5. 

vasárnapja, 
Jeruzs. Cirill pk, Sándor 

vt.pk.  

08:30 – a hívekért (halottak: Kanász Vilma, Horváth 

Imre, Nagy Rozália) 
10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Szt. József tiszt. a családokért, énm. 

17:00 – Szent József tiszteletére cs.m. 

III. 19-én, hétfőn,  
József, Szűz Mária 

jegyese 

Mária Neve t.:(10:00): 

Savio t. (11:00):  

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

III. 20-án, kedden,  
Klaudia vt, Csáki Mór 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):  

III. 11-én, szerdán,  
Flüei Miklós rem, Benedek 

szerz 

Savio t. (16:00):  

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

III.22-én, csütörtökön,  
Svéd Katalin sz, Lea sz. 

Savio t. (16:00): bűnbánati nap, alkalom a szentgyónásra  

15.30 

Mária Neve t.: (17:00): bűnbánati nap, alkalom a 

szentgyónásra  16.30        szentmise után szentségimádás 

III. 23-án, pénteken,  

Ottó rem, Emőke, 

Pelágia 

szentmise előtt (15.15) keresztúti ájtatosság 
Savio t. (16:00): bűnbánati nap, alkalom a szentgyónásra  

15.30 

szentmise előtt (16.15) keresztúti ájtatosság                             
Mária Neve t.:(17:00): bűnbánati nap, alkalom a 

szentgyónásra  16.30         

III. 24-én, szombaton,  
Svéd Karina sz, Gábor 

Savio t. (16:00):  

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

III. 25-én,   

VIRÁGVASÁRNAP, 
Mária Annunciáta, Irén, 

Irisz  

08:30 – a hívekért (barkaszentelés) 

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

(sztm. után  keresztúti ájtatosság  a családok számára) 
11:00 – Savio temp.  

18:30 –  
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                   Abban az időben: Azok 

között, akik felzarándokoltak, hogy az 
ünnepen imádják Istent, volt néhány 
görög is. Ezek odamentek Fülöphöz, aki 
a galileai Betszaidából származott, és 
kérték: „Uram, látni szeretnénk Jézust.” 
Fülöp elment és szólt Andrásnak. Aztán 
András és Fülöp elmentek, és 
megmondták Jézusnak. Jézus ezt 
válaszolta: „Eljött az óra, hogy 
megdicsőüljön az Emberfia. Bizony, 
bizony, mondom nektek: ha a búzaszem 
nem hull a földbe, és el nem hal, 
egyedül marad, ha azonban elhal, sok 
gyümölcsöt hoz. Aki szereti életét, 
elveszíti azt, de aki gyűlöli életét ebben 
a világban, az megmenti azt az örök 
életre. Aki nekem szolgál, kövessen 
engem, és ahol én vagyok, ott lesz a 
szolgám is. Aki nekem szolgál, azt 
becsülni fogja az Atya. Most megrendült 
a lelkem. Mit is mondjak? Atyám, 
szabadíts meg ettől az órától? De hiszen 
éppen ezért az óráért jöttem. Atyám, 
dicsőítsd meg nevedet!” 
Erre hang hallatszott az égből: 
„Megdicsőítettem, és ismét 
megdicsőítem.” A tömeg, amely ott állt, 
ennek hallatára azt gondolta, hogy 
mennydörgött. Mások így vélekedtek: 
„Angyal beszélt vele.” 

„Jézus példája nyomán mindenkinek hordoznia kell 
keresztjét. A mi keresztünk az életben tapasztalt nehézségek.” 

Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: József,  

Klaudia, Mór, Miklós, Benedek, Katalin, Lea, Ottó, Emőke, Pelágia, 

Karina, Gábor, Mária, Irén, Irisz.          Isten éltessen benneteket! 

Példát kell venni Jézusról. Példát kell 
vennünk az Atyára való teljes 
ráhagyatkozásban, bizalomban. Ha ezt 
megtesszük, akkor értjük meg Szent Pál 
szavait: "amikor gyenge vagyok, akkor 
vagyok erős"; vagy pedig másutt: "az erő a 
gyöngeségben nyilvánul meg teljesen". 
Vagyis amikor nélkülözés, szenvedés, 
pusztulás ér bennünket, és ezt az Atyába 
vetett bizalommal fogadjuk, akkor járunk 
Jézus útján helyesen. Ez az igazi 
keresztény lelkület. Ez az igazi istenbe 
vetett bizalom, hogy nyugodtan merjünk 
meghalni, mert bízunk abban, hogy az 
Isten föltámaszt. De sajnos az 
átlagkereszténynek vallott nagy többség 
azt várja Istentől, hogy mentse meg a 
kudarctól, a szenvedéstől. Az ilyenek 
akarva akaratlanul azt kiáltják a keresztre 
feszített Jézusnak: "Ha Istenben bízott 
szabadítsa meg most, ha akarja, mert azt 
mondotta, hogy Isten Fia vagyok" 

Forrás: Ócsai József 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180318 

•Minden pénteken a nagyböjtben 16:15 keresztúti ájtatosság. 

•Kedden, március 20-án 18.00 ET gyűlése  

•Szombaton, március 24-én 8.00 órakor munkaakció lesz,  

az ünnepek előtt feltakarítjuk a templom környékét. 

•Szombaton 18.00, hitoktatás a felnőttek számára 

Jézus megmagyarázta nekik: „Nem 
miattam, hallatszott ez a hang, hanem 
miattatok. Ítélet van most a világon. Most 
vetik ki ennek a világnak a fejedelmét. Én 
pedig, ha majd fölmagasztalnak a földről, 
mindenkit magamhoz vonzok.” Ezt azért 
mondta, hogy jelezze: milyen halállal fog 

meghalni.                                   Jn 12,20-33 
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