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HAMVAZÓSZERDA ÉS ISKOLASZENTELÉS 
 
Február 17-én iskolamisével vette kezdetét a nagyböjt, 
hiszen a húsvétot megelőző időszak hossza Jézus 40 na-
pos böjtjét követi. Ez a nyugati egyházban (mivel vasár-
nap, az Úr napján nincsen böjt) a húsvét előtti negyven 
hétköznapra terjed ki, így a hamvazószerda a húsvét 
előtti 46. napra esik.  

Janes Zoltán atya pré-
dikációjában a helyes 
böjtölésre, az ima és az 
alamizsna, a jótékony-
kodás fontosságára 
hívta fel közösségünk 
figyelmét, majd elvé-
gezte a XII. század óta 

szokássá vált hamvazkodás szertartását.  Azt is elmagya-
rázta a gyerekeknek, hogy az előző évi szentelt 
barka hamujával raj-
zol keresztet a hom-
lokunkra, a hamuval 
hintés pedig ősi jel-
képe a bűnbánatnak, 
mivel a hamu az el-
múlásra, a halálra fi-
gyelmezteti az em-
bert.  
A szentmisét követően megáldotta iskolánkat, felírta aj-
tófélfánkra az évszámmal együtt a  „Christus Man-

sionem Benedicat” (=Krisztus áldja meg e házat) kezdő-
betűit. 

(Pálmai Péter) 

 

RÖVID HÍREK 

• Kedves Jegyespárok! Szeretettel várjuk jelentkezé-
süket, amennyiben 2021-ben szeretnének egyházi 
házasságot kötni.  

• Február 24-én, este 18:00 órától tartjuk a zsombói 
Édesanyák Szent Mónika csoportjának következő 
összejövetelét. Szeretettel hívjuk, várjuk az édes-
anyákat közös imádságra, beszélgetésre. 

VASÁRNAP 
02.21. 

 
10:20 
11:00 
 
 
 
17:00 

NAGYBÖJT I. VASÁRNAPJA 
Rózsafüzért imádkozunk 
Újvári István, neje Julianna, 
Rácz Károly, neje Borbála élő 
és +cs.tagok; 
 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
02.22. 

 

 

10:00 

Szent Péter apostol székfog-

lalása – Ü 

Gyászmise 

KEDD 
02.23. 

8:00 Igeliturgia 

CSÜTÖRTÖK 
02.25. 

17:00 Szentmise 

PÉNTEK 
02.26. 

17:00 Keresztút 

VASÁRNAP 
02.28. 

 
10:20 
11:00 
 
 
17:00 

NAGYBÖJT II. VASÁRNAPJA 
Rózsafüzért imádkozunk 
Papjainkért és papi hivatáso-
kért; 
 
Engesztelő imaóra 


