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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
és pénteken este 6 órától
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt
Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor

A NAGYHETI SZERTARTÁSOK RENDJE
Ápr. 1. Nagycsütörtök

De. 9 órakor püspöki Olajszentelési mise lesz a Bazilikában.
Templomunkban este 6 órakor
emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise
végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének
felolvasásával.
Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.
Ápr. 2. Nagypéntek

De. 9 órakor keresztút.
Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.
Ápr. 3. Nagyszombat

Reggel 7 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk.
A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor
a
. Urunk feltámadásának ünnepi szertartása
végén tartjuk a hagyományos körmenetet.
Ápr. 4. Húsvétvasárnap –

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 730; 845;
1000; 1130 és 1800 órakor. Húsvétvasárnap a 730 és a 1000
1730-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.

Április 4testvérünk fog részesülni a beavató szentségekben.

április 16-án látogatjuk.
Gitáros mise
Április 17-én, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
április 18-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Latin mise
Április 25-én, Húsvét 4. vasárnapján
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.

órakor kezd

Lectio divina
Április 24-én, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Gyertek, kövessetek, és
emberek halászává teszlek benneteket…” (Mk 1,14-20)
Április 18-á
Péterf
Május 2Csejtey Mónika és Szilárd atya csoportjainak, május 9órakor pedig Pozsgai Ágnes és Tamás atya csoportjainak

Május 2-án, Anyák napján a ¾ 9fel az édesanyákat, nagymamákat és a dédnagymamákat.

köszöntjük

¾ 6-kor énekeljük a lorettói litániát.
Az

betegeket május 7-én látogatjuk.

Imádság papi és szerzetesi hivatásokért
(Prohászka Ottokár)

Édes Uram, Jézus, te háromszor kérdezted, sürgetted Pétert, hogy
szeressen téged, mert nagy szándékaidra csak akkor rátermett, ha
ne. Azt akartad, hogy veled egybeforrjon, mert
csak akkor vezethet hozzád mást. Sürgetted apostolodban, hogy
benned, mint barátjában megnyugodjék; hogy ne fogja el többé
szívét a kísértés: a világ-e vagy Isten? A világ szétfoszlik a te
Istenem, adj szolgáidnak olyan szívet, amelyben háromszor felszított
Te mondtad, Úr Krisztus, hogy "emberek halászaivá teszlek", de
kitartó lelket, hogy szeretetben egész életüket Neked, Urunknak,
Istenünknek szenteljék, azaz egyéniségedben, szellemedben egészen
feloldódjanak, hogy ne csak hasonlítsanak hozzád, hanem beléd
olvadjanak.
a régi kis életet, és felöltöztek a te akaratodba. Add, hogy
végigzengjen életükön a te hívó hangod, és a hálóval, melyet a te
szavadra vetettek ki, gyöngyöket halásszanak!
Ámen.

Kozma László

Tamás

Megidézlek - látni akarlak!
Sebeidet inkább nem hiszem
Ne csak lelked érintse szívem.
Nemcsak ahogy bor színébe olvad
Azt láthassam, a testi valódat.
ént kínálj csak nyugalmat
Halljam, ahogy prédikál az ajkad.
Hangodban zeng a mindenség húrja
Halljam, ahogy megszólítasz újra.
Vigaszt nyerjen az emberi végzet
Halljam újra a Hegyi beszédet.
Lássam, ahogy elcsitul szavadra
a.
És a forrás apró fénykörében.
A kereszted roskasztja a vállam
S az vagy, kiben nyugalmat találtam.
Mert te vagy a társtalanok társa
Megcsillansz, mint lelkem ragyogása.
A végtelen égbolt lángolása
árka.
Szelíd völgy és fölötte a vad szirt
Amelyen a felleged aranylik.

Az a zúgás, melyet kelt a szélben
Betölti szívünket észrevétlen.
Ahogy szóltál, elém hoz az emlék
És te vagy a szüntelen jelenlét.
S ha nem látlak, megidézlek százszor
Jöjj, mint Kisded, jöjj, mint Pantokrátor.

