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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

aponként reggel fél 7- ;
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék ideje alatt

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Gyertyaszent  Boldogasszony ünnepe
Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A gyertyaszentelés 
szertartása és az ünnepi szentmise este 6 órakor kez

Balázs-áldás
Február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja van.
A hagyományos Balázs-áldást ezen a-
pon, 8-án a szentmisék végén adjuk.

Lourdes-i kilenced
Február 3-11-ig minden este ¾  6-kor imádkozzuk a lourdes-i kilencedet.

Az s betegeket február 6-án látogatjuk.

Játszóház
Február 7-én, szombaton délután 4 órakor plébániai játszóház lesz.
Szeretettel várjuk a gyermekeket. Az esti szentmise plébániánk gitáros 
ének- és zenekara ével lesz. 

Betegek világnapja
Február 11-én este 6 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek keretében 
a Betegek kenetében részesítjük rászoruló testvéreinket.

Jegyeskurzus
Február 12-én, csütörtökön este ¼  8- alomból 

.
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Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat február 
15-én délután 4 órakor a „Mocorgók miséjére”.

Farsangi bál
Február 21-én, szombaton délután 4 órai kezdettel farsangi bált 
tartunk a hittanos gyermekeknek. A részletes programról és tudnivalók-
ról a hitoktatóknál és a sek

Latin mise
Február 22-
nyelven imádkozzuk. 

Böjti fegyelem!
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól!

Szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken a betöltött 18. 
s korig. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon háromszor vehe-

yszeri jóllakás megengedett!

Február 25-
id szak, a nagyböjt. Hamvazószerdán reggel 7 órakor és 
este 6 órakor a szentmisék alatt megáldjuk a hamut és a 
hívek részesülnek a hamvazás szertartásában. Hamvazkodni 
lehet  is (március 1.) minden 
szentmise végén. 

Keresztút
Nagyböjt minden péntekén este ½  6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

Lectio divina
Február 28-án, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a 
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Ugyanazt a lelküle-
tet ápoljátok magatokban, amely Krisztus Jézusban volt.” (Fil 2,5)

márciusra

Az  betegeket március 6-án látogatjuk.

Március 7-én, szombaton kerületi hittanverseny lesz, melynek a Szent 
Imre Plébánia ad otthont.

Március 14-én, szombaton este 7 órakor Wass Albert-est lesz, melyet a 
For



Mondd Simeon, kit tartasz karjaidon örvendezve?
kinek hangoztad e szavakat: 
Ma lett megváltásom napja 

ki megtestesült miérettünk 
és megváltotta az emberi nemet, 

Fogadd Simeon karjaidra azt, 
kit Mózes, 
Sínai-hegyen,
és ki kisded korában a törvénynek 
alávetette magát.

és a próféták által jövendöltetik,
ki miérettünk megtestesült 
és megváltotta az emberi nemet. 

Jöjjünk mi is és lássuk

kinek üdvözítését látták Simeon szemei.

és ki szólott a próféták által,
ki megtestesült miérettünk 
és megváltotta az emberi nemet. 

Nyíljanak meg e mai napon a mennyeknek ajtajai, 
mert az Atyának kezdet nélküli Igéje, 
földi pályáját megkezdvén, 
nem hagyta el istenségét,

önként vitetik a szövetség templomába, 
kit karjaira vevén az aggastyán:
Most bocsátod el Uram a te szolgádat! - kiáltja,

ki eljött e világra,
üdvözíteni az emberi nemet.



Betegek Világnapja

Most hozzátok szeretnék szólni, kedves Testvéreim, akiket próbára tesz 
a betegség és hívni benneteket, hogy ajánljátok fel szenvedéseiteket 

s-

egész emberiség számára. Nagyrabecsülésemet fejezem ki azoknak, 
akik otthonokban, nappali ellátást biztosító intézményekben, fejlesztési 
és gondozási otthonokban gondoznak benneteket, és arra buzdítom 

d-
nie senkinek az emberi méltóságot tiszteletben tartó orvosi, szociális, 
valamint lelkipásztori ellátásban. 
Az Egyház a lelkipásztorok munkáján keresztül mindig fel fogja aján-

oskodásáról kell tanúságot tennie.
A lelkipásztori munkatársakat, valamint az önkéntes szervezeteket és 
alapítványokat arra buzdítom, hogy konkrét kezdeményezéseikkel se-
gítsék azokat a családokat, ahol mentális beteget gondoznak, valamint 
azt kívánom, hogy a befogadás és az együttérzés kultúrája növekedjen, 
és még jobban elterjedjen, amelyet adott formában egészségügyi törvé-

á-
sokat biztosítják. Óriási szükség van azoknak a személyeknek a képzé-
sére és továbbképzésére, akik a társadalomnak e nehéz területén dol-

á-
rulnia ahhoz, hogy ezeknek a testvéreinknek ne sértsék emberi méltó-
ságukat, hanem mindenkor elismerjék és tartsák tiszteletben.
Evezz a mélyre! Krisztusnak ezen szavaival, amelyeket Péterhez és az 
apostolokhoz intézett, hívom én is világ minden közösségét és külö-
nösképpen azokat, akik a betegek szolgálatában munkálkodnak, hogy 
Máriának, a Betegek Gyógyítójának segítségével tegyenek tanúságot 

jó szamaritánus módjára, testi és lelki sebeiket enyhítve gondjukat viselik.
Imáimban mindannyiukról megemlékezem, és mindannyiukra küldöm 
áldásomat.


