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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 pedig a szentmisék alkalmával. Lelki vezetésre külön kérésre, 

személyesen egyeztethető időpont. 

 

Mocorgós szentmise 

Március 19-én, vasárnap délután 4 órakor 

Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes 

családokat a „Mocorgós szentmisére”. 

 

 

Keresztút 

Március 24-én pénteken este ½ 6-kor kezdődik a keresztúti ájtatosság. A 

keresztúti ájtatosságot a Plébániai Tanácsadó Testület tagjai vezetésével 

imádkozzuk. Március 31-én, pénteken este ½ 6-kor a keresztutat 

templomunk gitáros ének- és zenekara fogja vezetni. 

 

 

Nagyböjti zarándoklat 

Március 24-én, nagyböjt III. hetének péntekén, a szokásos nagyböjti 

zarándoklatunk napján a székesegyház felújítására való tekintettel püspök 

atya látogat el plébániánkra. ½ 6-kor a szokott módon imádkozzuk 

templomunkban a keresztutat, a Plébániai Tanácsadó Testület vezetésével. 

Ezt követi 6 órakor a püspöki szentmise, szentbeszéddel melyet Dr. Veres 

András megyéspüspök atya mutat be. Kérem a kedves testvéreket, érezzük 

magunkénak e különleges alkalmat és vegyünk részt a szép szertartásokon. 
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Lectio divina 

Március 25-én délután ½ 5-kor szeretettel várjuk a testvéreket a Szentírás 

imádságos olvasására, melynek témája: „Az én országom nem ebből a 

világból való” (Jn 18,33b-37). 

 

Nyári időszámítás kezdete 

Március 26-án, vasárnap hajnalban megkezdődik a nyári időszámítás. Ne 

feledjük el az óráinkat előre állítani! 

 

„Keresztényüldözés a 21. század elején” 

Március 29-én, este ½ 6-kor szeretettel várják a kedves keresztény 

testvéreket felekezeti hovatartozástól függetlenül, Dr. Győrfi Károly 

előadására és nagysikerű könyvbemutatójára a Győri Evangélikus 

Öregtemplomban (9025 Győr, Petőfi tér 2.).  

 

Gitáros szentmise 
Április 2-án, a ¾ 9-kor kezdődő szentmisén templomunk gitáros ének- és 

zenekara fog közreműködni. 

 

Elsőpéntek 

Április 7-én látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. Kérjük, hogy akinek 

idős, vagy beteg rokona, ismerőse otthonában szeretné elvégezni az 

ünnepek előtt szentgyónását, legkésőbb március 31-ig jelentse be ezt a 

kérését az irodán. 

 

 

Nagypéntek volt, a fűz már ideadata 

Barkáját kedves kéz által nekem, 

Hogy a szent főnek új dísze legyen. 

Az ólomszínű éji ég alatt 

Langyos, ébresztő áramlat haladt, 

És gyermekkorom ölén, a hegyen 

Rügyet bontott a borostyánbokor.  

 

 

(Részlet Reményik Sándor Nagypénteki szertartás című verséből) 

 

 

 



 

NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT 

 

Április 09-én, Virágvasárnap megkezdődik a Nagyhét. Ebben az évben 

Püspök atyánk kezdeményezéséhez kapcsolódva több változás is lesz a 

korábbi gyakorlathoz képest a nagyheti szertartások rendjében.  

A barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor 

kezdődik az Urnakertben, ezt követi az ünnepi szentmise a templomban. 
 

Április 10-én, Nagyhétfőn, 11-én, Nagykedden és 12-én, Nagyszerdán az 

esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A 
lelkigyakorlatot Dr. Martos Levente Balázs atya, a Győri Hittudományi 

Főiskola és Papnevelő Intézet prefektusa tartja. A lelkigyakorlat alatt 

minden délután 5 órától a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség. 

 
Április 13-án, Nagycsütörtökön délelőtt 10 órakor püspöki 

Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. Ekkor kerül sor a papi 

ígéretek megújítására is. Püspök atya kérését tolmácsolva buzdítom a 

kedves híveket, különösen is az ifjakat és a ministránsokat, hogy vegyünk 

részt minél többen ezen a délelőtti szentmisén. 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 14-én, Nagypénteken egyetlen szertartás lesz templomunkban. 

Tekintettel arra, hogy az idei évtől a Nagypéntek munkaszüneti nap lett, a 

Székesegyház szertartásrendjéhez igazodva délután 3 órakor ünnepeljük 

Urunk szenvedése emlékezetének liturgiáját, passióénekléssel, 

könyörgésekkel, szentbeszéddel, a kereszt leleplezésével, amelyhez a 

hívek is odajárulnak, valamint közös szentáldozással. Nagypénteken 

délelőtt a templomban nem tartunk keresztutat, és este sem lesz 

semmilyen szertartás. A templomot reggel 8 órától este 6 óráig, az 

urnakertet és az altemplomot pedig reggel 8 órától este 8 óráig tartjuk 

nyitva. Szeretettel buzdítom a kedves híveket az este ½ 9-kor kezdődő 14 

stációs Városi Keresztúton való közös részvételre, melyet Püspök atya 

fog vezetni a Dunakapu tér, Stelczer Lajos utca, Széchenyi tér, Kazinczy 

utca, Bécsi kapu tér, Káptalandomb útvonalon.  
 

 

 



 

 

 

Április 15-én, Nagyszombaton egyetlen szertartás lesz a templomban, és 

nem tartunk reggeli dicséretet. A hívek reggel 8 órától az esti szertartás 

kezdetéig látogathatják a Szentsírt. Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére a 

nyitvatartás idején szívesen vállalkoznának, iratkozzanak fel a hátul 

elhelyezett lapokra. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Húsvéti 

Vigília ünneplése a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi 

szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a húsvéti 

ételmegáldást. 
 

 

Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy templomunkban 

április 15-én, szombaton este 6 órakor nem lesz szentmise! 

Mindenkit szeretettel várunk az este 8 órakor kezdődő 

Nagyszombati Vigíliára! 
 

 

Április 16-án és 17-én, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn a szentmisék 

vasárnapi rend szerint lesznek: ½ 8; ¾ 9; 10; ½ 12 és 

este 6 órakor. Húsvétvasárnap a ½ 8 és a ¾ 9 órai 

misék végén is lesz ételmegáldás, az esti szentmise 

előtt pedig ½ 6-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást. 

Húsvétvasárnap nem tartunk „Mocorgós 

szentmisét.” 
 

 

 

Ünnepi nyitvatartási rend az irodán  

Április 12 - 18-ig, nagyszerda estétől húsvét kedd reggel 9 óráig  

az iroda zárva lesz. Hivatalos ügyintézés ezekben a napokban nem 

lesz lehetséges Egyéb napokon a nyitva tartás a szokott időpontokban: 

Hétfőtől Péntekig: 900-1200 
 

Szerdán: 1600-1800 

Tamás atya fogadóórája: 

Szerdán: 900-1000 

 


