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----------------------------------------------------------------------------------------------FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI
(Virágvasárnap)
1./ Mától a nyári időszámításhoz igazodva Kuminecz Géza atya reggel 8-kor fejezi
be nagyböjti lelkigyakorlatát, amely előtt és után gyóntat. De. 10 órakor tartjuk a
barkaszentelést, majd a virágvasárnapi körmenetet a templomban. Utána a
Krisztus Király-kórus elénekli a Márk-passiót.
2./ Kedd este ½ 7-re kérjük a felnőtt férfihívek segítségét a szentsír fölállításához.
3./

A NAGYHETI ÉS HÚSVÉTI SZERTARTÁSOK RENDJE:
Nagycsütörtök de. 10 órakor olajszentelési nagymise a bazilikában. Itt este
18 órakor az utolsó vacsorára emlékezünk, melyen közreműködik a Rotunda
Énekegyüttes a Missa de Angelis és Jeremiás siralmai eléneklésével. Este 19-től
20 óráig csöndes virrasztás, majd kóruspróba.
Nagypéntek szigorú böjti szabadnapján du. 17 órától ministránspróba, majd
este 18 órakor keresztúti áhítat, melyet 18.30-tól a korális csonkamise követ
passióval, kereszthódolattal és szentáldozással. Énekel a Krisztus Király-énekkar.
Nagyszombat reggel 7-re kérjük az asszonynépet a templomtakarításhoz.
Du. 16 és este 20 óra között csöndes szentségimádás lesz a szentsírnál.
Este 20 órakor kezdődik a húsvéti vigília szertartása: tűz- és víz-szentelés,
örömének, felnőtt keresztelő, allelujás nagymise föltámadási körmenettel 22.45-ig.
HÚSVÉTVASÁRNAP reggel 8, 9 és de. 10 órakor mutatjuk be a szentáldozatot, melyeken ételszentelést is tartunk. De. a 10-kor kezdődő ünnepélyes
koncertnagymisén Krisztus Király-vegyeskarunk énekel. Elhangzik:
Húsvéthétfő tanácsolt ünnepén reggel 8 és de. 10 órakor ünnepeljük az
Eucharisztiát, köztük de. 9 órakor húsvéti litánia lesz. De. 10-kor a szkóla énekel.
4./ A húsvéti szentháromnap szertartásai előtt félórával gyóntatás. Ministránsok,
jöjjetek sokan, és érkezzetek a sekrestyébe a liturgiák előtt kb. negyedórával!
5./ Írassatok szentmiseszándékokat élőkért és holtakért a következő hónapokra.
6./ Az SzJA-ból fölajánlható 2-szer 1 %-ot kérjük a Magyar Katolikus Egyháznak,
illetve a Rákoscsabai Élő Kövek Alapítványnak szignálni. Szórólapok hátul az
ingyenes újságok asztalán vannak. Ugyanonnan vigyetek a karitász újságjából is.

IMA A HÉTFÁJDALMÚ SZŰZANYÁHOZ
Ha valami fáj, Neked panaszkodom; kinek mondhatnám, hallgass meg, édes
Szűzanyám! Nehéz óráimban adj nekem erőt, hiszen Te vigasztalsz sok-sok
szenvedőt.
Nálad minden bűnös oltalmat talál, a benned bízóknak nem fáj a halál. Tőled
távozóknak bánatuk soha nincs, akik arra kérnek, Mária, segíts!
Hozzád imádkozó árvák anyja vagy, kinek jósága végtelenül nagy. Téged
dicsérni nem szűnik a szám, emelj magadhoz, édes Szűzanyám! Amen.
HÚSVÉTI RECEPT: CSOKITOJÁS
Hozzávalók: 8 db üreges csokitojás, 200 g mascarpone, 30 g porcukor, 1 ek
vaníliás cukor, ½ tk citromlé, 125 ml cukrozatlan habtejszín 1 ek
sárgabaracklekvár, 1 ek narancslé. Elkészítése (30 perc): 1. Éles késsel vágjuk le
a csokoládétojások tetejét. A mascarponét keverjük ki a citromlével, a por- és
vaníliacukorral, majd adjuk hozzá a tejszínből vert kemény habot. Állítsuk a
csokitojásokat egy-egy tojástartóba, és sima csöves habzsákból nyomjuk beléjük
a mascarponés krémet. Kiskanállal formázzunk a közepükbe egy-egy kisebb
mélyedést. 2. A lekvárt és a narancslevet keverjük össze, langyosítsuk meg, és
kanalazzuk a mélyedésekbe. Azonnal tálaljuk.
MISEINTENCIÓK
Szombat 13 h +Bori Béla temetése misével a madárdombi Szt. Pál-templombanÉ
18 h KG
(triduum 2) É
VIRÁGVASÁRNAP: március 25.
8 h KG
Élő Keresztúri Mária gyógyulása
(triduum 3) É
9 h Zs
+Hanák János férj és édesapa
É
10 h G
+Lesti László férj és édesapa; ad int. ord.
K
11.30 G
Balagny Benjamin és Varga Gerda keresztelője
CS
Nagykedd 18 h
CS
Nagyszerda 7 h
CS
Nagycsütörtök 9.45 h +Gyetvai Istvánné Ilona temetése a Köztemetőben
É
12.45 h +Kisbalázs Árpádné Erzsébet temetése a Köztemetőben
É
18 h +id. Kneifel Mihály karnagy (30. évf.)
K
19 h csöndes virrasztás;
20 h Krisztus Király kórus próbája K
Nagypéntek 18 h
keresztúti áhítat É;
18.30 h csonkamise K
Nagyszombat 16-20 h
Szentségimádás a szentsírnál
CS
20-22.45 h: a húsvéti vigília ünnepélyes szertartása, föltámadási körmenet K
HÚSVÉTVASÁRNAP: Jézus Krisztus föltámadása; április 1.
8h G
+Fürtha Györgyné Erzsébet OB. (húsvétszerdán temetjük)
É
9 h Zs
+István és Ilona szülők (2. évf.)
É
10 h G
Pro populo; +Balogh Sándor férj és édesapa
K
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