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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. 
 

 

Elsőpéntek 
Az elsőpéntekes betegeket április 4-én látogatjuk. 
 

Keresztút 
Árpilis 4-én és 12-én, pénteken este ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot 

tartunk. 
 

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) 
 

Böjti fegyelem! 
Nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól! Szigorú böjtöt tartunk 

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! 
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Április 13. Virágvasárnap 

De. 10 órakor ünnepi szentmise lesz barkaszenteléssel, körmenettel. Az 

evangélium helyén Szent Máté passióját énekli a Schola. A szentmisére 

gyülekező a templomban van, a liturgia elején közösen vonulunk ki az 

urnakertbe. 
 

Április 15. Nagykedd 

Április 15-én, az este 6 órai szentmise helyett görög katolikus szertartás 

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

parókus vezet. 
 

Április 17. 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 18. Nagypéntek 

De. 9 órakor keresztút.  

Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése. 
 

Április 19. Nagyszombat 

Reggel 9 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk. 

Este 8 órakor kezdődik a Húsvéti Vigília mise a tűzszenteléssel. Urunk 

feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos 

körmenetet, valamint a húsvéti ételmegáldást. 
 

Ápr. 20. Húsvétvasárnap – Ápr. 21. Húsvéthétfő 

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 7
30

; 8
45

; 10
00

; 

11
30

 és 18
00

 órakor. Húsvétvasárnap a 7
30

 és a 8
45

 órai 

misék végén is lesz ételmegáldás, az esti szentmise előtt 

17
30

-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást. 

 

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE 



 

Kedves Testvérek! 

 

 A húsvét titka mindannyiunk ajándéka. Isten megkönyörült 

rajtunk bűnös embereken és megtapasztalta értünk a szenvedés 

legmélyebb drámáját egészen a kereszthalál gyötrelméig. Így ment 

végbe a megváltásunk. Az Ő halála óta reménykedve tekinthetünk 

a keresztre, amelyben felismerjük ugyan saját fájdalmaink, 

szenvedéseink sokaságát, de amelynek fáján egyúttal megcsillan 

húsvét vasárnapjának hajnalfénye is. Az élet nagy és igazi pillanata 

húsvéti elindulásunk. Jézussal együtt mindig az élet mellett való 

elköteleződésünket kell megismételnünk ilyenkor, tudva azt, hogy 

a Mester mindig az élet pártján áll, az enyém, a tied, a mi életünk 

pártján.  Az ajándékot óvatosan átvevő majd fölfedező ember 

örömével kell egyre nagyobb bizalommal ráhagyatkoznunk 

Krisztusra, miközben sorra értjük meg életünk nagy és 

megoldhatatlannak tűnő kérdéseit. 

 Ma nem annyira az a kérdés, hogy velünk van-e még az 

Isten, miközben a XXI. század nem könnyű zarándokútját járjuk és 

itt is ott is felvillan előttünk a Golgota félelmetes képe. Ma sokkal 

inkább az életünk legizgalmasabb kérdése, hogy felfedezzük-e, 

hogy Istennel tarthatunk, vándorolhatunk ezen a zarándokúton, 

ahol mellénk szegődik az Úr és hosszú együtt töltött órák, napok, 

évek után engedi magát felismerni a testvérben és a 

kenyértörésben. 

  Húsvéti reményünk fényével a kezünkben induljunk tehát a 

világba és vigyük el az üres sír valóságának örömét és biztonságát, 

és ne engedjük, hogy bárki is megzavarjon minket a Feltámadottról 

való tanúságtételünkben! 

 

  Áldott szép Húsvétot kívánok:  Tamás atya 

 

 

 



 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

április 20-án, húsvétvasárnap, valamint 

május 18-án, húsvét 5. vasárnapján 

délután 4 órakor a „Mocorgók miséjére”.  

Templomunk gitáros ének-és zenekara április 26-án, valamint 

május 17-én, szombaton az este 6 órakor kezdődő szentmisén fog 

közreműködni.   

 

Előretekintés májusra 
 

Az elsőpéntekes betegeket május 9-én látogatjuk. 

 

Édesanyák napja 

Május 4-én a ¾ 9 órakor kezdődő szentmise keretében 

köszöntjük fel az édesanyákat. 

 

Az elsőáldozások időpontjai 

Május 11-én, a Kölcsey iskola I. sz. elsőáldozó csoportja (Harasztiné 

Bársonyosi Ági néni); 

Május 18-án, a Pétrefy iskola elsőáldozó csoportja (Pozsgai Ági néni); 

Május 25-én, a Kölcsey iskola II. sz. elsőáldozó csoportja (Haraszti 

Levente bácsi) és a Tánc- és Képzőművészeti iskola elsőáldozó csoportja 

(Takács Emőke néni); 

Június 1-jén, a Fekete és a Móra iskola elsőáldozó csoportjai (Haraszti 

Levente bácsi). 

Az elsőáldozási szentmisék vasárnaponként de. 10 órakor kezdődnek. 

 

Lectio divina 
Május 10-én délután ½ 5-kor várjuk a testvéreket a Szentírás imádságos 

olvasására, melynek témája: „Ha testvéred megbántott, menj, és 

figyelmeztesd négyszemközt.” (Mt 18,15-20 
 

 
 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00

 


