
HIRDETÉSEK 

2020. március 29 – április 5. 
 

Vasárnap 

NAGYBÖJT V. VA-

SÁRNAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Mária nagyszülőért és † családtagokért 

Fehérvizi család † tagjaiért 

† Lehmann Tamás gyermekért 

† Tarcsai Tamásért és felesége Genovéváért halá-

lának 1. évfordulóján 
 

Hétfő 
 

7.00 

15.00 

pro populo 

Wachtler Istvánné Erzsébet temetése (régi) 
 

Kedd  18.00 † Mária nagynéniért és † testvéreiért 
 

Szerda  18.00 † Karola sógornőért 
 

Csütörtök  18.00 papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek  18.00 † nagyszülőkért 
 

Szombat  18.00 † Róbert férj, édesapáért és † családtagokért 
 

Vasárnap URUNK SZENVEDÉ-

SÉNEK VASÁRNAPJA 

– VIRÁGVASÁRNAP 

8.00 

10.00 

18.00 

† Mátyás édesapáért, nagyapáért 

† Albert felnőtt gyermekért 

† Etelka és Vilmos szülők, nagyszülőkért 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

A HIRDETÉSEKET CSAK AZÉRT FÜGGESZTETTÜK KI ÉS JELENTETTÜK 

MEG, HOGY EZEKBEN AZ IDŐPONTOKBAN OTTHONAINKBAN EGYE-

SÜLHESSÜNK AZ IMÁBAN! 

• A járvány ideje alatt minden nap kihelyezem az Oltáriszentséget esti szentmisék előtt 17.00-tól. 

Már ebben az órában lélekben és imádságban mindannyian egyesülhetünk és mindenki a maga 

módján dicsőítheti, áldhatja, imádhatja, magasztalhatja és kérheti a köztünk élő Jézust, Urunkat és 

Istenünket. Ennek végén 17.50-kor közösen imádkozzuk el a már megjelentetett imádságot, majd 

17.55-kor – amikor a harangok megszólalnak – fogadjuk otthonainkban a szentségi áldást, mivel a 

templom ajtajából szentségi áldásban részesítem az egész várost. 

• Csütörtökön (április 2-án) elsőcsütörtök lévén, ne felejtsünk el imádkozni papi és szerzetesi hi-

vatásokért. A szentmisénket ezen a napon erre a szándékra ajánlom fel. 

• Pénteken (április 3-án) elsőpéntek lesz. Bűnbánatban töltsük el ezt a napot és indítsuk fel ma-

gunkban a tökéletes bánatot azzal a szándékkal, hogy az első adandó alkalommal elvégezzük majd 

a szentgyónásunkat. 

A tökéletes bánat (lat. contritio perfecta): bűnbánat, melynek indítéka az Isten iránti tökéletes szeretet. 

 A bűnbocsánat elnyerésének a bűnös részéről alapvető feltétele a bánat: a bűnök megbánása, mellyel Isten 

előtt fájlaljuk, hogy vétkeztünk, a bűnt valóban rossznak ítéljük, s egyúttal fölébresztjük a jó szándékot, hogy a 

bűnt kerülni akarjuk (D 897). A szándék, hogy Istent mindenek fölött szeressük, a szellemi akarat állásfoglalá-

sa, ezért a bánat tisztító ereje nem az érzelmek intenzitásától, hanem a bánat indítékától függ. 



 a) ha Istentől függetlenül csak a bűn természetes (rossz) következményeitől (jó hírnév elvesztése, betegség, 

börtön, jogi következmények stb.) való félelem indít bűnbánatra, akkor ennek semmi lelki, teológiai következ-

ménye nincs; 

b) ha a bánat istenfélelemből és a bűn természetfölötti következményeitől való félelemből, azaz tökéletlen is-

tenszeretetből fakad (attritio), akkor ez a bűnbánat szentségében (a rendkívüli alkalomkor kapott általános fel-

oldozás esetén is) tisztulást szerez a bűnösnek, de a gyónástól függetlenül ilyen hatása nincs, csak fölkészít a 

gyónásra; 

c) ha pedig a bűnbánat indítéka elsősorban az a fájdalom, hogy a bűnnel a Legfőbb Jót sértette az ember, akkor 

a bánata tökéletes szeretetből fakad, azaz tökéletes bánat. Ez a bánat, amelyhez legalább burkoltan kapcsolód-

nia kell a bűnbánat szentségére irányuló vágynak, megigazulástt hoz a bűnösnek, már a gyónás előtt (D 898, 

1032). 

– A tökéletes bánatra szükség lehet, ha nincs mód szentgyónásra, pl. halálveszélyben, ill. paphiány miatt (vagy 

akár a jelen helyzetben szerk.) A tökéletességre törekvő lelkek számára a tökéletes bánat az istenszeretet gya-

korlásának egyik módja. (Magyar Katolikus Lexikon)  

bővebben olvashatunk erről:http://www.ppek.hu/konyvek/von_den_Driesch_Janos_A_mennyorszag_aranykulcsa_1.pdf 

Ima a tökéletes bánat fölindításához: 

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgal-

mas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Éppen ezért tel-

jes szívemből bánom bűneimet (itt lélekben felsorolhatom azokat), amelyekkel Téged, végtelenül jó és szeretet-

reméltó Istenemet megbántottalak. Erősen fogadom, hogy segítségeddel a jóra törekszem és bűnt, valamint a 

bűnre vezető alkalmat kerülöm.  

• Hamvazószerdával elkezdtük húsvéti készületünk Szent Negyvennapját. Ne feledjük, hogy kö-

telező hústól való megtartóztatás van nagyböjt péntekjein a betöltött 14 éves kortól. 

• Folytatva nagyböjti aktív előkészületünket gondoljunk továbbra is a velünk élő hajléktalanokra és 

más rászorulókra! Mivel közeledik Húsvét ünnepe és utolsó nagyböjti gyűjtésünk lesz a jövő vasár-

napon, éppen ezért mindenki, aki le tud mondani, aki tud böjtölni, hozzon vagy küldjön (idő-

sek) el a templomba egy "édes" szeretetcsomagot (kávé, tea, teasütemény, csokoládé, keksz, 

stb.), amit szíve őszinte szeretetével felajánl egy hajléktalannak, illetve olyan valakinek, aki ezt 

nem tudja biztosítani önmaga vagy családja számára. Mi ezt összegyűjtjük és karitász csoportunk 

segítségével eljuttatjuk a hajléktalanszállónak, valamint a családok átmeneti otthonának és a 

gyermekek átmeneti otthonának, illetve mindazoknak, akikről már korábbról is gondoskodunk. 

Gyakoroljuk továbbra is az irgalmasságot! 

• A COVID-19 járvány miatt bármikor változások állhatnak be a szentmisékkel, szentségek, illetve 

szentelmények kiszolgáltatásával kapcsolatban. 

Kérem, gyakran figyeljék honlapunkat: www.magyarovar.eplebania.hu, illetve plébániánk Facebook 

oldalát: https://www.facebook.com/magyarovaritemplom. Mindig frissítjük az információkat. 

• Egy elektronikus hírlevelet szerkesztünk „Üzenet” címmel a járvány idején, melyet elküldünk 

mindazoknak, akik elküldik nevüket és email (drótposta) címüket a plébánia címére „hírlevélre 

való feliratkozás” megjelöléssel. Címünk: magyarovar.plebania@gmail.com A kapott címeket csak 

erre használjuk, majd az utolsó hírlevél után töröljük. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, nagyböjti előkészületét! 

Bodó Zoltán, plébános 

http://www.magyarovar.eplebania.hu/
https://www.facebook.com/magyarovaritemplom
mailto:magyarovar.plebania@gmail.com

