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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 óra
aponként reggel fél 7;
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék ideje alatt
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Keresztút
Nagyböjt minden péntekén este ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.
Hittanverseny
Március 7-én, szombaton kerületi hittanverseny lesz, melynek a Szent
Imre Plébánia ad otthont.
Gitáros szentmise
Március 7-én, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és
zenekara
ésével lesz.
Wass Albert-est
Március 14-én, szombaton este 7 órakor Wass Albert-est lesz, melyet a
Forrás Színház el

március 15-én,
vasárnap lesz. A zarándokok fogadása és a püspöki szentmise március
14-én, este 6 órakor lesz a Bazilikában.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat március 15-én
délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.

Nagyböjti zarándoklat
Plébániánk híveinek zarándoklata március 20-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 20-22-ig lelkigyakorlat lesz az Egyházmegye középiskolás és
krestyében lehet.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Március 25-én az ünnepi szentmise este 6 órakor
kez
Lectio divina
Március 28-án, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Krisztus meghalt
ámadt, ismét az
Írás szerint.” (1Kor 15,1-11)
Latin mise
Március 29nyelven imádkozzuk.

atin

áprilisra

Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 2-4-ig lelkigyakorlat lesz templomunkban.
Az esti szentmisék alatt folyamatos szent
melyen a lelkigyakorlatatya gyóntat, a szentmise után ¾ 7-kor
e Sóczó Ferenc piarista szerzetes
atya lesz.
Az

betegeket április 3-án látogatjuk.

Gondolatok a Nagyböjtre

kell tekintenünk rá, hogy ez az ünnep csak a lemondásról szól.
Fontos, hogy lássuk be a Nagyböjt lélekformáló erejét.
Jézus Krisztus a pusztában, amikor is 40 napig böjtölt, egyszerre
mutatta be számunkra a testnek és a léleknek az Istenre való ráhangolódását. Amikor ugyanis a testünket Istenre hangoljuk (biémagunkat), egyben megtapasztaljuk, hogy Isten képes betölteni és
felülmúlni minden földi dolgot.
Ezenkívül fontos, hogy a lelkünket is Istenre hangoljuk. Ennek
csendben hallhatjuk meg. Ezért fontos, hogy amikor a mi Urunk
szenvedésére, kereszthalálára és feltámadására készülünk, akkor
lelkünket megtisztítjuk mindattól, ami eltérít bennünket az Istennel való kapcsolatunktól. Ezért fontos, hogy ilyenkor jobban odafigyelünk imádságainkra. Ez a gyakorlat persze nemcsak a Nagyböjt idejére szól, hanem azáltal elmélyül bennünk az mélyreható
imaélet.
áegyben meg is tapasztalja Isten végtelen irgalmát és szeretetét,
amellyel a Mindenható Isten minden emberhez lehajol. Így az
embe
arra hogy Krisztus feltámadása ne csak egy szép ünnep legyen,
hanem életünk részévé is váljon. Hiszen feltámadás a megtérés,
va

Papp Péter

Részlet Endrédy Vendel zirci apátnak a
hoz mondott imájából
Urunk, Jézus! Édesanyád képe véres
könnyeket hullat,
tlen látjaitatják fel a vért. Ilyenkor az után rád
ismerünk, Urunk, a vizet borrá változtató, a kenyérszaporító, tengeren járó, vakot-sántát meggyó
leprást tisztító, halottat támasztó és a
végén a saját halálán is diadalmaskodó
önmagadra. Édesanyád képén is megrendülve szemléljük a csodát, de ugyanttedben. Légy áldott ezért, Urunk! MintAnyám véres könnye, jöjjetek, fogjátok
fel, és ne legyetek hitetlenek, hanem
re is hullunk, és Tamással mondjuk: Én Uram, én Istenem!
(Jn 20, 28).
A csodánál is nagyobb jót tettél velünk, Urunk, annak módja által.
tal teszel, külön ajándék nekünk.
Te magad biztatsz bennünket, hogy menjünk csak hozzá, úgy hallgatod
meg legbiztosabban kéréseinket.
Hozzád fordulunk tehát, jó Anyánk. Te itt nem gyógyítottál betegeket,
hanem véres könnyeket hullat
l
a
lent
számunkra, mert megmutattad, hogy te jobban szeretsz bennünket, mint
mi magunkat. Neked véresen fáj az Istennek rajtunk kárba veszett szesírni. Mert mi nem
tudunk jól sírni. Sírunk, amikor nem érdemes, és nem sírunk, amikor
kellene. Taníts meg siratni a lelkek eldurvulását, a szívek megkeményedését, sirassuk meg mulasztásainkat, anyagiasságunkat, evilágiasságunkat, türelmetlenségünket és
ában megtisz
gesek legyünk.

