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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor 

Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise; 

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt, 

Péntekenként az esti szentmise alatt;  

Vasár- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás miséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

Laudes 
A Nagyhéten és Húsvét nyolcadában nem lesz Reggeli dicséret, a 

templom reggel 8 órától lesz nyitva. 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket április 6-án látogatjuk. 

 

Lectio divina 
Április 14-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket 

a Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: 

„Rossz szemmel nézed, hogy jó vagyok?” (Mt 20,1-16a). 

A lectio divinát Tájmel Antal atya, a szabadhegyi Szent 

Anna templom plébánosa tartja. 

 

Gitáros szentmise 
Április 14-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Passiójáték 
Április 15-én, Húsvét 2. vasárnapján délután 4 órakor 

passiójáték lesz, melyet a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola 

tanulói mutatnak be. 
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Elsőáldozások 
Április 22-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a 

Péterfy Sándor Evangélikus Iskola harmadik osztályosainak elsőáldozása. 

Április 29-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisén lesz a 

Kölcsey Ferenc Általános Iskola harmadikos csoportjainak, május 13-án 

délelőtt 10 órakor pedig Harasztiné Bársonyosi Ágnes és Csejtey Mónika 

csoportjainak elsőáldozása. 

 

 

 
 

Makovei János:  

Uram, csak még egyszer… 
 

Uram, mondd még egyszer, 
Csak még egyszer mondd: 
„Péter szeretsz-e még?” 
Uram, kérdezd még egyszer, 
Csak egyetlen egyszer! 
Úgy várom, nagyon rég! 
 

Uram, mondd még egyszer, 
Hogy nem fáj már szíved, 
S felhőtlen felettünk az ég, 
Amikor újra kérdezed Uram, 
Csak egyetlen egyszer: 
„Péter, szeretsz-e még?” 
 

Uram, mondd még egyszer, 
Hogy hozzád újra jöhetek, 
A parton tüzed értem is ég. 
Uram, mondd csak egyszer 
S felemelem fejem ha kérded: 
„Péter, szeretsz-e még?” 
 

Ha csak egyszer, mondanád 
Egyetlen egyszer újra rólam, 
Hogy rám egy szavad építenéd, 
Szívem bűnében sajdulna meg, 
Szelíd hangodtól én Uram: 
„Péter szeretsz-e még?”  

Uram, mondd még egyszer, 
Zúzzon össze kérdő szavad, 
És tőle szívem tüze újra ég, 
Ha kérded tőlem újra egyszer, 
Most, e meggyötört csöndben: 
„Péter, igazán szeretsz-e még?” 
 

Kérlek, kérdezd még egyszer! 
Összetörve, hadd mondjam el, 
Hogy jobban, mint akkor, rég, 
Szeretlek Uram, egyedül Téged, 
Sebzett szívvel, vallom Néked, 
Én - Péter, Uram szeretlek még! 
 

Ne bízz rám már semmit Uram, 
Nem tudok én jól vigyázni rá, 
S ha szavad elhangzik egyszer még, 
Én csak azt tudom, oly sokszor 
Péter voltam, nem kőszikla Uram. 
Most jobban szeretlek, mint rég! 
 

Szeretlek, mert hű vagy és igaz, 
Mert megkérdezted tőlem újra, 
Életem kegyetlenül nehéz éjjelén... 
Lásd összetört, görcsös zokogásom, 
Lásd csak ezt adhatom most Neked: 
Uram, mindennél jobban szeretlek én!

 



A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE 

 

                              Április 1. Virágvasárnap 

De. 10 órakor ünnepi szentmise lesz barkaszenteléssel, 

körmenettel. Az evangélium helyén Szent Márk passióját 

énekli a Schola. A szentmisére gyülekező a templomban 

van, a liturgia elején közösen vonulunk ki az urnakertbe. 

 

Április 3. Nagykedd 

Április 3-án este a Vesperás elmaradt. Az este 6 órai szentmise helyett 

görög katolikus szertartás lesz, az ún. előszenteltek liturgiája, melyet Tóth 

András görög katolikus parókus vezet. 

 

Április 5. Nagycsütörtök 

De. 9 órakor püspöki Olajszentelési mise lesz a Bazilikában.  

Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise 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. 

 

Április 6. Nagypéntek 

De. 9 órakor keresztút.  

Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. 

 

 

Április 7. Nagyszombat 

Reggel 9 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk. 

A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor kezdődik a tűzszenteléssel. Urunk 

feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos 

körmenetet. 

 

Ápr. 8. Húsvétvasárnap – Ápr. 9. Húsvéthétfő 

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 7
30

; 8
45

; 10
00

; 11
30

 és 

18
00

 órakor. Nagyszombaton az ünnepi szentmise és 

Húsvétvasárnap a 7
30

–as misék végén ételmegáldás lesz, az esti 

szentmise előtt 17
30

-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást. 



 Húsvéti ima 
 

Urunk, Jézus Krisztus, te a halál sötétségébe elküldted 

világosságodat. A legmélyebb magány örvényében most és 

mindenkor szereteted elrejtett hatalma lakik, s titkaid közepette a 

megváltottak allelujáját énekelhetjük.  

Add meg nekünk a hit alázatos egyszerűségét, mely nem hagy 

tévelyegni minket, s ha a sötétség és az elhagyatottság óráiba hívsz, 

amikor minden bizonytalannak látszik, adj abban az időben is, 

amikor ügyed halálküzdelmet vív, elegendő fényt, hogy téged el ne 

veszítsünk, elegendő fényt, hogy másoknak is fény lehessünk, 

azoknak, akik még jobban rászorulnak erre. Hadd világítson be 

húsvéti örömöd titka, mint a hajnalfény, napjainkba, hadd legyünk 

igazán húsvéti emberek a történelem nagyszombatjain. Add, hogy 

a világos és a sötét napokban egyaránt, a mai időkben is, vidáman 

járjuk utunkat, eljövendő dicsőséged felé. Ámen. 

 

Előretekintés májusra 
 

Május 6-án,  Édesanyák napján a ¾ 9-kor kezdődő diákmisében  

köszöntjük fel az édesanyákat, nagymamákat és a dédnagymamákat. 

 

Májusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a loretói litániát. 
 

Az elsőpéntekes betegeket május 4-én és 11-én látogatjuk. 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Hétfőn és Szerdán: 17
00

-18
00

 


