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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,  

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

Szentgyónási lehetőségek:  

Csütörtökön a szentségimádás alatt;  

Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén. 

Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont. 
 

 

Nagyböjt 

 
Március 5-én megkezdődik a 40 napos előkészületi szent 

időszak, a nagyböjt. Hamvazószerdán este 6 órakor a szentmise 

alatt megáldjuk a hamut és a hívek részesülnek a hamvazás 

szertartásában. Hamvazkodni lehet nagyböjt első vasárnapján is 

(március 9.) minden szentmise végén. 

 

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

Szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken a betöltött 18. 

évtől 60 éves korig. Ez azt jelenti, hogy ezen a napon háromszor vehetünk 

magunkhoz élelmet, de ebből csak egyszeri jóllakás megengedett! 

 

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

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket március 7-én látogatjuk. 
 

Lectio divina 
Március 8-án, szombaton, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a 

Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Aki magát 

felmagasztalja, azt megalázzák.” (Lk 14. 1,7-14) 
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Gitáros szentmise 
Március 15-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

március 16-án, vasárnap délután 4 órakor 

a „Mocorgók miséjére”. 

 

Zarándoklat a Könnyező Szűzanyához 
A papság zarándoklata a Győri Könnyező Szűzanyához március 17-én, 

hétfőn lesz. A hívek zarándoklata március 16-án, vasárnap lesz. 

 

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe 
Március 25-én, kedden az ünnepi szentmise este 6 

órakor kezdődik. 

 

Nagyböjti zarándoklat 
Plébániánk híveinek zarándoklata március 28-án, 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 28-30-ig lelkigyakorlat lesz az Egyházmegye középiskolás és 

felnőtt fiataljainak Győrújbaráton az Apor Vilmos Lelkigyakorlatos 

Házban. Jelentkezni, valamint részletes felvilágosítást kapni Tamás 

atyánál lehet, vagy az irodán a hivatalos órákban. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

Gyurkovics Tibor 

 

PRÓBA 

 

Jézus próbakő. 

Jézusra mindenkinek választ kell adnia. 

Az üveges váróteremben állva 

erre felel az utazó, a pap, a bandita. 

Jézus próbakő. 

Nagy, csillogó teher, 

amit elvisz az ember, 

vagy nem visz el. 

Megkettőzött bizonytalanság, 

emberszabású ábra, 

felirat a szeretetről, 

s a zsidók királya. 

Jézus olyan, amilyen. 

Nincs vele senki, 

de a randevún el kell hallgatni őt, 

vagy az arcát meg kell figyelni. 

Jézus olyan, 

mint egy kereszt. 

Két karja ki van tárva, 

s átmetszi egy függőleges. 



 

Előretekintés áprilisra 
 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket április 4-én látogatjuk. 

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
Április 10-én, 11-én és 12-én, Virágvasárnap előtti csütörtökön, pénteken 

és szombaton lelkigyakorlat lesz templomunkban. A lelkigyakorlatot 

Tájmel Antal atya, a szabadhegyi Szent Anna Plébánia plébánosa vezeti. 

A lelkigyakorlat vezető atya az esti szentmisék előtt és alatt délután 5 

órától gyóntat, a 6 órakor kezdődő szentmisén pedig lelkigyakorlatos 

szentbeszéddel segít minket előkészülni Húsvét szent ünnepére. 

 

Lectio divina 

Április 12-én délután ½ 5-kor várjuk a testvéreket a Szentírás imádságos 

olvasására, melynek témája: „Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre.” 

(Lk 12,49-53) 
 

 

 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

 


