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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

 és pénteken este 6 órától
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor 

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

Nagyböjti zarándoklat
Plébániánk híveinek zarándoklata március 12-én, pénteken este lesz a 
Bazilikában. Fél 6-kor keresztút, este 6 órakor püspöki szentmise, 
szentbeszéddel. Ezen a napon este nem lesz szentmise templomunkban.

Fiatalok lelkigyakorlata
Március 12-14-ig lelkigyakorlat lesz az Egyházmegye középiskolás és 

sekrestyében lehet.

március 17-én, 
szerdán lesz. A hívek zarándoklata március 21-én, vasárnap lesz. 

Gitáros mise
Március 20-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 
z

Latin mise
Március 21-én, Nagyböjt 5. vasárnapján  órakor kezd
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.
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Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 
március 21-én, vasárnap délután 4 órakor a 
„Mocorgók miséjére”. 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Március 25-én, csütörtökön az ünnepi szentmise este 6 órakor 
kez

Nagyböjti lelkigyakorlat
Március 25-27-ig lelkigyakorlat lesz templomunkban. Az esti szentmisék 

a lelkigyakorlat-
szentmise szentbeszéddel Bausz András nyúli 
plébános atya lesz. 

Néhány gondolat nagyböjtre

Nagyböjt idején elcsendesedik bennünk életünk sokféle „fontossága”. Az 
egyetlen igazán Fontosra igyekszünk ilyenkor figyelni, Krisztusra. 
Kimegyünk Vele a pusztába, ahol persze bennünket is megkísért a sátán, 
de ha komolyan Jézusra szegezzük a tekintetünket, mi is úrrá tudunk lenni 
az önmagáért való evés-ivás, a féktelen birtoklás, va
bízás ördögi gondolata felett.

életünk Tábor hegy élménye elkísér immár bennünket mindvégig.
A terméketlen fügefának Jézussal együtt hirdetjük meg az új esélyt, hogy 
érdemes új gyökeret ere

megismerteti velünk, hogy ne ejtsen kétségbe bennünket tékozlásunk.

kü
A nagyböjti elcsendesedés után tehát egészen új dolog válik fontossá 
számunkra: Jézussal feltámadni. Ez a feltámadás hozza meg számunkra 
azt az örömet, melyben újraéljük mindazt, amit Jézus a szenvedése és a 
kereszthalála árán szerzett meg nekünk.

Tamás atya



A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE

Márc. 28. Virágvasárnap
De. 10 órakor ünnepi szentmise lesz barkaszenteléssel,
körmenettel. Az evangélium helyén Szent Lukács passióját
énekli a Sch
van, a liturgia elején közösen vonulunk ki az urnakertbe.
Du. 4 órakor passiójáték lesz, melyet a Péterfy Sándor 
Evangélikus Iskola tanulói mutatnak be.

Márc. 30. Nagykedd
Március 30-án, az este 6 órai szentmise helyett görög katolikus szertartás 

melyet Tóth András görög katolikus 
parókus vezet.

Ápr. 1. Nagycsütörtök
De. 9 órakor püspöki Olajszentelési mise lesz a 
Bazilikában. 
Templomunkban este 6 órakor e az 
Utolsó Vacsora emlékére. A szentmise keretében lesz a 
lábmosás szertartása, majd a mise végén oltárfosztás, 
illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének felolvasásával. 
Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.

Ápr. 2. Nagypéntek
De. 9 órakor keresztút. 
Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

Ápr. 3. Nagyszombat
Reggel 7 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk.
A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor  a 

. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása 
végén tartjuk a hagyományos körmenetet.

Ápr. 4. Húsvétvasárnap –
A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 730; 845; 1000; 
1130 és 1800 órakor. Húsvétvasárnap a 730 és a 1000 órai 

1730-
kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.



Imádság papi és szerzetesi hivatásokért

Gyarapítsd, ó Uram, Egyházadban a kegyelem lelkét, amelyet adtál, 

jámborsága.
Add meg, Atyánk, papjaidnak a méltó szolgálat kegyelmét. Újítsd 
meg szívünkben a szentség szellemét, hogy példájukkal tegyék 

hogy tanítsanak. Adj nekik, Uram, Szentlelked ajándékai által okos 
szerénységet, bölcs szelídséget, önmérsékletet, gyengédséget, a szív 

szereteteddel, hogy tökéletesen a tieid legyenek. Dicséretesen 
járjanak útjukon, és ne kapjanak a földi dicséreten. Add meg nekik a 
kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában dicsérjenek téged, 

vigasztalásuk, a kétségben tanácsadójuk, igazságtalanság ellen 
védelmük, szorongatásban türelmük, szegénységben gazdagságuk, 
betegségben orvosságuk. Add, hogy benned mindenük meglegyen, 
hiszen téged választottak minden felett.
A te közösséged, Uram, engedd, hogy békességben éljen 

tisztességükben, mindnyája
életmódjukban, és egykor jó számadást adhassanak 
munkálkodásukról elnyerve velük együtt az örök boldogságot. 
Ámen.


