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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként este 6 órakor 

szentmise; keddtől péntekig reggel 7 órakor Reggeli Dicséret 

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

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt; 

Vasár- és ünnepnapokon a ½ 8, a ¾ 9-es, a 10-es, a ½ 12-es  

és az esti 6 órás miséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE 
 

A nagyhéten és húsvét nyolcadában nem lesz reggeli dicséret, a 

templomot reggel 8 órakor nyitjuk. 
 

Március 26. Nagykedd 

Március 26-án, az este 6 órai szentmise helyett görög katolikus szertartás 

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

parókus vezet. 

Március 28. 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. 
 

Március 29. Nagypéntek 

De. 9 órakor keresztút.  

Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. 
 

Március 30. 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. 
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Márc. 31. Húsvétvasárnap  

Húsvétvasárnap a 7
30

 és a 08
45

 órai misék végén ételmegáldás lesz, az esti 

szentmise előtt 17
30

-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást. 

 
Ápr. 1. Húsvéthétfő 

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 7
30

; 8
45

; 10
00

; 11
30

 és 18
00

 

órakor. Április 1-től vasárnaponként a 7
30 

–kor kezdődő szentmisét Dr. 

Rédly Elemér pápai prelátus atya fogja bemutatni. A szentmise alatt 

szentgyónási lehetőség lesz. 
 

EGYHÁZKÖZSÉGÜNK PROGRAMJAI ÁPRILISBAN 
 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket április 5-én látogatjuk. 
 

Lectio divina 

Április 13-án, délután ½ 5-kor várjuk ismét a 

testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, 

melynek témája: „Megesett rajta a szíve, és 

megszólította: Ne sírj!” (Lk 7, 11-17). A lectio 

divinát Tájmel Antal atya, a szabadhegyi Szent 

Anna templom plébánosa tartja. 
 

Elsőáldozások 

Április 14-én a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ 3. osztályos 

hittanosai, április 21-én a Kölcsey Ferenc Általános Iskola 3. osztályos 

hittanosai, április 28-án pedig a Fekete István és a Móra Ferenc Általános 

Iskolák, valamint a Tánc és Képzőművészeti Általános Iskola 3. osztályos 

hittanosai járulnak először szentáldozáshoz a 10 órakor kezdődő 

szentmisén templomunkban.  
 

Gitáros szentmise 
Április 20-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 
 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

április 21-én, vasárnap délután 4 órakor a 

„Mocorgók miséjére”. 



Ferenc pápa első szavai a hívekhez 

 Jean-Louis Tauran protodiakónus bejelentése után az új pápa, az argentin 

jezsuita Jorge Mario Bergoglio, eddigi Buenos Aires-i érsek 20 óra 21 perckor 

kilépett a Szent Péter-bazilika erkélyére, és ezekkel a szavakkal köszöntötte a 

híveket:  

„Tudjátok, hogy a konklávé kötelessége, hogy püspököt adjon Rómának. Úgy 

tűnik, a bíboros testvéreim a világ másik végére mentek el érte… de itt 

vagyunk… Köszönöm a fogadtatást. A római egyházmegyei közösségnek 

megvan a püspöke: köszönöm! 

Először is imádkozni szeretnék emeritus püspökünkért, XVI. Benedekért. 

Imádkozzunk érte együtt, hogy az Úr megáldja, és a Szűzanya oltalmazza.” 

A Szentatya ezután elimádkozta a hívekkel a Miatyánkot, az Üdvözlégyet és a 

Dicsőséget, majd így folytatta: 

„Most pedig induljunk el ezen az úton: a püspök és a nép közös útján. A római 

egyház útja ez, azé a városé, amely a szeretetben minden egyházat vezet. A 

testvériség, a szeretet, a köztünk lévő bizalom útja ez. Imádkozzunk mindig 

egymásért, kölcsönösen. Imádkozzunk az egész világért, azért, hogy széles körű 

testvériség valósuljon meg. 

Azt kívánom, hogy ez az út, amit ma elkezdünk az Egyházban, és amelyben 

engem az itt jelenlévő bíboros helynököm fog segíteni, gyümölcsöző legyen 

ennek a gyönyörű városnak az evangelizálásában! 

Most szeretnék áldást adni, de előbb, előtte szívességet kérek tőletek: mielőtt a 

püspök megáldaná a népet, azt kérem, hogy ti imádkozzatok az Úrhoz, hogy Ő 

megáldjon engem: a nép imáját kérem, amely áldást kér püspöke számára. 

Mondjuk el csendben ezt az imát, a ti imádságotokat értem.” 

Ferenc pápa Urbi et orbi áldást adott minden jelenlévő hívőre, majd így búcsúzott 

tőlük: 

„Testvérek, elköszönök. Nagyon köszönöm, ahogy fogadtatok. Imádkozzatok 

értem, és hamarosan újra találkozunk! Holnap a Szűzanyához szeretnék menni 

imádkozni, hogy oltalmazza Róma egész városát. Jó éjszakát és jó pihenést!” 



Ima Ferenc pápáért 

 

Mindenható Istenünk, aki folytonos gondviseléseddel kormányozod nyájadat, 

végtelen irgalmadban Ferencet adtad Egyházad élére. Add, hogy Ferenc pápa 

legyen a hit és a kegyelmi közösség egységének látható alapja és biztosítéka. 

Kérünk, hogy az új pápa minket – Isten népét – szeretettel és Krisztus nevében 

vezessen, legyen a szent tanítás hűséges oktatója számunkra, és a szolgálat 

szellemében kormányozzon bennünket. Ajándékozd meg őt bölcsességgel, 

jósággal és hűséggel, hogy az örök élet felé vezessen minket szavával és 

példájával! Amen. 

                          

Assisi Szent Ferenc imája 

 

Uram! Tégy engem a Te békéd eszközévé, 

Hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, 

Ahol sérelem, oda megbocsájtást, 

Ahol széthúzás, oda egyetértést, 

Ahol tévedés, oda igazságot, 

Ahol kétség, oda hitet,  

Ahol kétségbeesés, oda reményt, 

Ahol sötétség, oda világosságot, 

Ahol szomorúság, oda örömet. 

 

Hogy ne vigaszt keressek, 

Hanem vigasztaljak, 

Hogy ne megértést keressek, 

Hanem másokat értsek meg, 

Hogy ne engem szeressenek, 

Hanem szeretetet nyújtsak. 

 

Mert amikor adunk, 

Akkor kapunk, 

Mikor megbocsájtunk, 

nyerünk bocsánatot, 

Mikor meghalunk, 

születünk meg az örökkévalóságra. 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

   Szerdán: 16
00

-18
00 

Tamás atya fogadóórája:   

Szerdán: 9
00

-10
00 


