"A mai kor problémája nem gazdasági, hanem lelki.
Hit kell, hogy megküzdhessünk vele."
gróf Teleki Pál

A szentendrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pilinszky János: LUKÁCS MARGÓJÁRA
Mikor Jézus asztalhoz ül, már első szavával elárulja szeretetét: "Vágyva vágytam arra, hogy
elfogyasszam veletek ezt a húsvéti vacsorát... "Az utolsó alkalom fölmenti minden további
"halogatás" alól; többé nincs miért "türtőztetnie" magát. Végre bevallhatja örök
vágyakozását, hogy velünk lehessen. S hozzáteszi: "... mielőtt szenvedek". A kettő ugyanis
egy. Minden szeretet tragikus; nincs szeretet tragédia nélkül. És Istennek még csak
választása sincs, hogy elfogadja a szeretetet, vagy elutasítsa a tragédiát, mivel ő maga a
szeretet. Innét az alázatos, szinte bebocsátásért és elfogadásért könyörgő "intonálás", az
egyedül lehetséges Isten szájából: "Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam veletek ezt a
húsvéti vacsorát..."
***
Minden szeretet tragikus a földön. S fordítva is: szeretet nélkül nincs tragédia. Szeretet
nélkül az élet lehet szenzációs és unalmas, értelmes és értelmetlen, de sohase tragikus. A
szeretet nem arra való hogy a szenvedést föloldja. Épp ez a szeretet titka. Egyedül szeretve
tapasztalhatjuk meg a halál végleges tragikumát, s az öröklét realitását. Élet és halál, öröm
és szenvedés egyedül a szerető szívek számára valóság.
A húsvéti bárány elfogyasztásakor lehetetlen nem fölidéznünk Simome Weil gyönyörű
gondolatát Jézus kettős szimbólumáról. A pásztor- és a bárányszimbólumra gondolok. A
pásztor: őrzője, gondozója, hűséges és szerető gazdája övéinek. A bárány: a testet öltött
szelídség és engedelmesség, a szeplőtlen s ártatlan áldozat örök jelképe. A kettő közt,
azonban élt egy végső és föloldhatatlan ellentmondás: az, hogy a pásztor végül is leöli a
bárányt, mit fölnevelt. Jézus, egyszerre vállalva a két szimbólumot áldozatos halálával
örökre föloldja a két isteni jelképben rejlő ellentmondást. "Ki nagyobb: aki asztalnál ül vagy
aki fölszolgál? Ugye, az asztalnál ülő? Én mégis úgy vagyok köztetek, mint a szolga." Mint
az első és mint az utolsó. Mint a Pásztor és mint a Bárány. Mert ennek az isteni szeretetnek,
didergő és szomjazó, elfogadásért könyörgő isteni szeretetnek a kohójában végre értelmet
nyer és tiszta szeretetté válik minden, a világot megosztó ellentmondás. Öröm és
szenvedés, halál és föltámadás mulandóság és öröklét. Az utolsó vacsora az isteni "sűrítés"
csodája.
***
"Ez az én testem, amelyet értetek adok. "Az isteni szeretet, s ugyanakkor az ember "testi
történetének" kielemezhetetlen mélységű és gazdagságú szavai ezek. Bennük egyszerre
szólal meg az, aki éhes, és az, aki enni ad. Aki búcsúzik és aki örökre velünk marad ezentúl.
Az, aki meghalt, és az aki legyőzte a halált.
Nincs szöveg - még csak hasonló se -, melyben mélyebb és alapvetőbb ellentmondások
váltak volna tiszta és egyszerű szeretetté: egyetlen és halhatatlan gesztussá.
(Új Ember, 1969. április 6.)
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Dsida Jenő: Nagycsütörtökön
A szél suhogva borzong

Hajnal-derengés borzong

az olajfa-lombokon.

a sötét lombokon.

A kanyargós úton, által az erdőn

Judás után, által az erdőn

tömöttsorú fáklyások jönnek.

sátánarcú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,

Testvéreim, tanítványaim!

véremet italul adtam,

Égignyúló kemény kereszten

könnyel mostam meg lábaitokat;

holnap megölnek engem!

Mégis egyedül maradtam.

És ti alusztok, mélyen alusztok!
1929.

Megdöbbentő tömörséggel fejezi ki a költő Jézus lelkiállapotát a Getszemáni kertben.
Az utolsó vacsorán megmosta tanítványai lábát, ételül adta testét, italul vérét, mégsem
tudtak még egy órát se virrasztani Vele! E szomorú tény sarkall bennünket évről évre, hogy
legalább egy órát virrasszunk Nagycsütörtök éjszakáján.
Két egyesület, a Kolping és a Szent Cecília Kórus hívja tehát a többi egyesület és a
különböző egyházközségi csoportok tagjait, jöjjenek 10 napon át imádkozni.
A nagycsütörtöki virrasztás este 10-11 óráig tart a Péter-Pál templomban.
Nagypéntektől pedig az Isteni irgalmasság vasárnapjáig, 9 napon keresztül az esti
szentmise után az irgalmas szívű Jézushoz könyörgünk.
Aki teheti, hívjon másokat is, az autósok pedig gondoljanak idősebb, betegebb
testvéreikre, hogy ne csak kéréseink legyenek a vérrel verítékező Üdvözítőnk felé, hanem
áldozatainkkal Veronika kendőjévé válhassunk Jézus számára!
Silacher Miklós

2018. Húsvét
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Az ISTENI IRGALMASSÁG kilencede
A Keresztény Élet című újságban 1993-ban jelent meg egy cikk Boldog Fausztina
Kowalska nővérről, aki szerzője a Naplónak, Az ISTENI IRGALMASSÁG üzenetének. A
Naplóban Fausztina nővér Jézussal történt találkozásait, valamint Jézus üzeneteit jegyezte
le az emberiségnek.
1937. március 26-án (Nagypénteken) Jézus kilenced tartását kérte Fausztina
nővértől, valamint azt, hogy a Húsvét utáni vasárnapot „Az ISTENI IRGALMASSÁG”
vasárnapjának hirdesse ki a római pápa. Idézet a naplóból: „Jézus azt kívánja tőlem, hogy
az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az
egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. Jézus szavai: „…hogy minden
lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket
kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni
hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, mindez elmerül
irgalmam mélységében. „ Jézus közölte Fausztina nővérrel, hogy a Nagypénteken elkezdett
kilenced minden napján a lelkek más-más csoportját vezesse majd a szívéhez, hogy irgalma
tengerébe merítse őket. Fausztina nővér szabadkozására, mely szerint nem tudja, kikért
kell a napi imában a felajánlást végezni, Jézus válasza az volt Fausztina nővér felé, hogy Ő
fogja napról napra közölni, kikért kell az aznapi kilencedet végezni.
II. János Pál pápa 1993-ban avatta boldoggá, és 2000. április 30-án – a Húsvét utáni
vasárnapon – szentté Fausztina Kowalska nővért, egyben a szentté avatási szertartás
keretében az egész világra kihirdette az Isteni Irgalmasság ünnepét.
A Szentendrei Keresztelő Szent János Egyházközségben már 1993 óta megtartjuk
az ISTENI IRGALMASSÁG kilencedet. 2018-ban is kilenced megtartásával készülünk az
ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapjára. Nagypéntektől mindennap a Péter-Pál templomban
a szertartás, illetve az esti szentmisék után. Nagyszombaton a szertartás előtt 1 órával.
Az ISTENI IRGALMASSÁG vasárnapján 15 órakor szentségimádást tartunk.
Morva Marius

2018. Húsvét
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Kedves Testvérek!
2007-ben plébániánk közössége a Városmisszióra készülődve körbeimádkozta
városunkat, Szentendrét.
Közös imádságunk nyomán Isten áldása kísérte Városmissziónkat, és az azt követő
missziós Alpha kurzusokat, ahol azóta sok-sok résztvevővel átgondoltuk, átimádkoztuk
Istenhez fűződő kapcsolatunkat, amiben mindnyájan növekedtünk Isten kegyelméből.
Számos megtérő is volt a résztvevők között.
Biztos vagyok benne, hogy nemcsak a mienkét, de plébániánk többi közösségének az
életét is megáldotta Isten azáltal, hogy imádsággal körbezártuk, lefoglaltuk Atyánk
számára városunk területét.
Az ima ereje óriási!
Rendkívül csodálatos számomra, hogy Isten annyira szeret minket, hogy szabad akaratot
hagyott nekünk. Ez azt is jelenti, hogy oda, ahová Őt valaki, bárki szabad akaratából nem
hívja be, oda Ő nem fog betolakodni. Annak ellenére sem, hogy Ő mindenható. Elszenvedi
a visszautasítást a kereszten, de nem tolakodik. Szelíd és alázatos a mi Urunk, Jézus
Krisztus. Ő megváltott bennünket, minden embert: hívőt és hitetlent minden bűnünkből. Az
Ő Szent Vérében tisztára mosott mindnyájunkat egyszer és mindenkorra az Atyánk előtt!
Ezért hát kérjük el Tőle ezeket a kegyelmeket! Aki kér, az kap! Aki zörget, annak ajtót
nyitnak! Kedves Testvérek! Hívlak Benneteket, hogy építsük együtt Isten országát!
Hívlak Titeket, hogy a Jerikó zarándoklat keretében
imádkozzuk körbe városunkat hétszer 2018 és 2024 között!
Ahogy Jerikóban tették, és a falak leomlottak! Az ima erejével zárjuk körbe városunkat, és
imádkozzunk azért, hogy
Szentendre az Isten városa legyen!
A világban, mint ti is tudjátok, erős szellemi harc folyik jó és rossz között. Sok, Istent nem
ismerő, hitetlen embertársunk ezt nem látja, és talán a vesztükbe rohannak. Hiszen ez a
Sátán célja: megvakítani és magával húzni sokakat a pusztulásba. Helyettük és értük, és
magunkért is tegyük meg ezt! Hívjuk be Istent az életünkbe még nagyobb erővel! Hívjuk
Őt be városunk életébe!
Milyen szép lenne, ha mindenhol az Isten Lelke uralkodna benne! 
Az első Jerikó zarándoklat Szentendréért 2018. május 12-én lesz György atya
részvételével.
Az Ő megbízásából szeretettel hívom plébániánk minden tagját és közösségét!
Váradi Judit
Keresztelő Szent János Missziós Közösség
2018. Húsvét
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Pilinszky János: Húsvét margójára
A gyónás szentségében titokzatos módon mindig jelen van ez a drámai pillanat. Semmiféle
önelemzés és semmiféle bánat nem pótolhatja ezt az értéket. A lelkiismeret-vizsgálatot és
bánatot csakis a gyónás emeli valamiféle hasonlíthatatlan drámai történéssé, konkrét erejű
mozzanattá. A gyónással küszöböt lépsz át, mely a bűn rabságából Isten szabadságába
vezet. Fellélegzel. Megtetted a nagy lépést. Látszatra alig „történt” valami; „cselekedeted”
isteni közegben játszódott le. Csak csöndes ujjongásodon érzed, mennyire valóságos
szabadulásod.
De épp ez a titokzatos „cselekvési mozzanat” magyarázza azt, hogy el is lehet szokni tőle.
Erő, és újra és újra elhatározás kell minden egyes gyónáshoz, mint minden valódi
cselekvéshez. S már a cselekvés „misztikájához” tartozó kérdés volna azt megfejteni, az
ember miért hajlamos a restségre akkor is, mikor az rabságot, rosszat, árnyékot jelent
számára, s miért rest megtenni a döntő lépést, mikor az a szabadságba, örömre és
világosságra vezet?
(Új Ember, 1962. április 15.)

Karinthy Frigyes: Barabbás
A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csendesen megindult az
úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok fenekén találta az elsőt azok
közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös
felhők felé.
Megállt előtte, és így szólt:
– Itt vagyok!
Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.
– Rabbi, rabbi! – zokogott.
És a mester szelíden folytatta.
– Ne sírj! Állj fel és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé és új
törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottátok, s akikkel ezt mívelte
Barabbás.
A nyomorult pedig feltápászkodott és az ő öltönyét megragadta.
– Mester! – kiáltott elfulladva és könnyek között – ó mester, jövök! Mondd meg, hogy
mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit mondjak!
– Semmit, mondta ő szelíden – csak azt, amit három nap előtt kellett volna mondanod, mikor
Pilátus megállt a tornácon és megkérdezett titeket: „Kit engedjek el hát közülük, Barabbást,
a gyilkost, vagy a názáretit?”
– Ó, én bolond! – kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, – ó, én bolond, aki Barabbást
kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott!
– Jól van – folytatta szelíden a mester – most jöjj hát velem Pilátus háza elé, ne törődj
semmivel, ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én intek neked, kiáltsd egész szívedből
és egész tüdődből: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „Az életemet!”
Az pedig követte őt.
És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, feleségét,
gyermekét és szemeit kiszúratta.
És ő homlokon érinté csendesen kezével és így szólt:
– Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, kiáltsad: „A
názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „A házamat! A gyermekemet! A szemem világát!”
Az pedig felzokogott és követte őt.

2018. Húsvét
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És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és nyakára
hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le Barabbás, tetvek és
csúszómászók közé.
Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt:
– Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj velem, és amikor
intek, kiáltsad: „A názáretit!”; mintha ezt kiáltanád: „A szabadságot! A léleknek és a
gondolatnak a szabadságát!” Az pedig megcsókolta az ő saruját és csak a szemével
könyörgött, mert a szája még tele volt sárral.
És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos csatlakozott
hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön zokogva verte mellét és
könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanák:
„Békesség, békesség! Békesség e földön!”
Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe, Pilátus háza elé.
Pilátus a tornácon ült és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövéren és fénylő
arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek arany edények fenekéről:
skarlátpiros palástjuk messze világított.
A názáreti pedig, élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult és felemelvén
átszegezett kezeit, szelíden szólni kezdett:
– A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy húsvétkor egyikét
az elítélteknek elbocsátod, úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Barabbást kívánta, engem
megfeszítettek – de vissza kellett térnem halottaimból, mert láttam, hogy a nép nem tudta,
mit cselekszik. E sokaság mögöttem megismerte Barabbást és most új törvényt akar.
Kérdezd meg őket újból, amint a törvényeinkben meg vagyon írva.
Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és kiállván a tornác szélére, csodálkozva
nézett végig a sokaságon és szólt:
– Hát kit bocsássak el már most, Barabbást, vagy a názáretit?
És akkor ő intett nekik.
És ekkor zúgás támadt, és mint a mennydörgés, zengett fel a sokaság.
És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!”
És rémülten néztek egymásra, mert külön-külön mindegyik ezt kiáltotta: „A názáretit!”
A Mester pedig halovány lett és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-külön megismeré
mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az esti homályban, óriási fej, mely
ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott az ő arcába, véres szemei hunyorogtak és
szájából büdös lé szivárgott és torkából úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt
hörögné: „Halál! Halál! Halál!”
Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit és mondá neki: „Te látod…”
Ó pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta kezeit a hóhér felé,
hogy kötözze meg.
1917. január

2018. Húsvét

Péter-Pál Útján 7. oldal

A HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK
RENDJE
VIRÁGVASÁRNAP

NAGYPÉNTEK

7.00
órakor
szentmise
a
Plébánia
templomban.
A 9 órai szentmisén barkaszentelés lesz.
A 11.30 órai szentmisén barkaszentelés,
virágvasárnapi körmenet; a Passiót a Cecília
kórus énekli.
Ma a Plébánia templomban 13 – 17 óráig
szentségimádás lesz.

7.30 órakor közös zsolozsma a Péter-Pál
templomban.
9 órakor ministránspróba a Péter-Pál
templomban.
15 órakor keresztútjárás a Kálvárián
18.30 órakor a Péter-Pál templomban Urunk
szenvedésének ünneplése, a Cecília-kórus
énekel.

NAGYHÉT

A szertartás után virrasztás 24 óráig. Az
Oltáriszentség nem lesz kitéve, mert ezzel is
kifejezzük várakozásunkat. Ezzel a nappal
kezdődik az Irgalmasság kilencede.

A héten meglátogatjuk otthonukhoz kötött
beteg testvéreinket. Kérjük a hozzátartozókat
és szomszédokat, hogy jelezzék a plébánián,
ha a környezetükben olyan személy van, aki
Húsvét előtt szeretne gyónni és szentáldozáshoz járulni. Hétfőn, kedden és
szerdán hétköznapi miserendet tartunk.
Kedden 14.00 – 16.00 között bűnbánati
liturgia és gyónási lehetőség lesz a
gyermekek számára a Péter-Pál templomban.
18.30 órakor az esti szentmisében vehetik fel
a betegek szentségét azok, akik ezt kérik.
Előtte 17.30-tól felkészítés és gyónási
lehetőség lesz a Péter-Pál templomban.
Szerdán 18 órától bűnbánati liturgia és
gyónási lehetőség lesz a felnőtteknek a PéterPál templomban, több atya fog gyóntatni.
NAGYCSÜTÖRTÖK
7.30 órakor közös zsolozsma a Péter-Pál
templomban.
Délelőtt 10 órakor krizmaszentelési ünnepi
szentmise lesz a budapesti Szent István
Bazilikában.
15 órakor ministránspróba a Péter-Pál
templomban.
18.30 órakor a Péter-Pál templomban
szentmise lesz az utolsó vacsora és az
Eucharisztia alapításának emlékére.
22 órától a Kolping Egyesület vezetésével
szentóra lesz.
A templomban éjszakai virrasztást tartunk,
ennek keretén belül hajnalban, 3 órakor
virrasztó zsolozsma lesz a templomban.
Ezután zárjuk a templomot.

NAGYSZOMBAT
Egész nap a Szent Sír látogatására lesz
lehetőség mind a két templomban.
7.30 órakor közös zsolozsma a Péter-Pál
templomban.
9 órakor ministránspróba a Péter-Pál
templomban.
20 órakor Krisztus feltámadásának ünneplése
a Péter-Pál templomban. A körmenet a
Polgármesteri Hivatal és a Fő tér érintésével
megy fel a Plébánia templomba.
HÚSVÉTVASÁRNAP
Az
Úr
feltámadásának
ünnepe.
Templomainkban ünnepi miserendet tartunk.
Az esti szentmise után az ünnepi vesperást
imádkozzuk.
HÚSVÉTHÉTFŐ
5 órától az „Öröm útja” indul a Kálváriától a
kőhegyi Mária fülkéig. (Nagy eső esetén a
programot a Péter-Pál templomban fogjuk
megtartani!) Visszaérkezés kb. 8 órára a
hittanterembe, ahol szerény agapé várja a
résztvevőket.
Templomainkban
ünnepi
miserendet tartunk.
HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA
15 órakor a Péter Pál templomban az
Irgalmasság Szentóráját imádkozzuk.
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Péter-Pál Útján 8. oldal

TEMPLOMI HIRDETÉSEK

VIRÁGVASÁRNAP

1.) Hétfőn 18.30 órakor folytatjuk a
„Szentségimádás iskoláját”, mellyel
a 2020-ban kezdődő Nemzetközi
Eucharisztikus
Kongresszusra
szeretnék előkészülni. A 12 héten
keresztül tartó tanítás hétfőként az esti
szentmisével kezdődik, utána előadás,
és végül szentségimádással fejeződik
be.
2.) A betegek szentségét március 27én,
nagyhét
keddjén
fogjuk
kiszolgáltatni az este 18.30-kor
kezdődő szentmise keretében. 17.30tól gyónási lehetőség és felkészítés
lesz a Péter-Pál templomban.
3.) Kedden 14 órától gyónási lehetőség
lesz a gyermekek számára a PéterPál templomban.
4.) Szerdán bűnbánati liturgia lesz
gyónási lehetőséggel a Péter-Pál
templomban 18 órától a felnőttek
számára. Nyolc atya fog gyóntatni.
5.) Nagycsütörtökön
7.30-kor
zsolozsmát végzünk a Péter-Pál
templomban. Az esti liturgia 18.30-kor
kezdődik. 22 órától a Kolping család
szervezésében közös imaóra tartunk.
Egész éjszaka szentségimádás lesz,
hajnali 3 órakor virrasztó zsolozsmát
imádkozunk.
Kérjük,
hogy
iratkozzanak
fel
az
éjszakai
szentségimádásra.
6.) Nagypénteken 7.30-kor zsolozsmát
végzünk, 15 órakor a Kálvárián
keresztút lesz. Az esti liturgia 18.30kor fog kezdődni, melyen a Passiót a
Cecília kórus énekeli. A szertartás után
éjfélig közös virrasztás lesz.
7.) Nagyszombaton 7.30-kor zsolozsmát
végzünk, mindkét templomunkban lesz
szentsír. Az esti liturgia 20 órakor fog
kezdődni, a mise végén körmenettel a
szokott útvonalon.
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8.) Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn
vasárnapi
miserend
lesz
a
templomainkban. Húsvéthétfőn reggel
5 órakor a Kálváriától Örömútja
imádságot járunk.
9.) A Nagyhét részletes programját a
Péter-Pál Útján c. újságban és a
plébánia
honlapján
(szentendreplebania.hu) olvashatjuk.
10.)
Szeretnénk
élelemmel
segíteni a rászorulókat az ünnepek
alatt. Ezért kérjük azoknak a
jelentkezését a sekrestyében, akik
tudnának segíteni egy hidegélelemcsomag
összeállításában
és
elvitelében egy-egy idős, beteg
emberhez.
Akik
süteménnyel
tudnának segíteni, azokat kérjük, hogy
Nagyszombat délelőtt 10 és 12 között
hozzák a hittanterembe. Ezt a
nagycsaládosok és a hajléktalanok
között osztjuk szét.
11.)
Az
isteni
irgalmasság
vasárnapjára kilenced megtartásával
készülünk. A kilenced mindennapi
imája a Péter-Pál templomban lesz
nagypéntektől. A közös imádságot
Nagypénteken a szertartás után,
Nagyszombaton a szertartás előtt egy
órával tartjuk. Húsvétvasárnap és
Húsvéthétfőn 17.00-kor és az azt
követő
hétköznapokon
az
esti
szentmiséket követően tartjuk meg a
kilenced aznapi imáját. Az isteni
irgalmasság vasárnapján 15 órakor
szentségimádást tartunk.
12.)
Idén
Gyümölcsoltó
Boldogasszony ünnepe ápr. 9-re,
hétfőre esik. Az esti szentmisén idén is
lehetőség lesz a lelki adoptálás
fogadalomtételére. További információ
a kitett szórólapokon, ill. a faliújságon
találhatók.
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