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Szentmisék és szertart{sok rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor
Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise;
Vas{rnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise
Szentgyón{si lehetőségek: Csütörtökön a szentségim{d{s alatt,
Péntekenként az esti szentmise alatt;
Vas{r- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 ór{s miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre b{rmikor egyeztethető időpont

2012. március

Keresztút
Nagyböjt minden péntekén este ½ 6-kor keresztúti
ájtatosságot tartunk.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket március 9-én látogatjuk.
Git{ros szentmise
Március 17-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
március 18-én, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.
Nagyböjti zar{ndoklat
Plébániánk híveinek zarándoklata március 16-án, pénteken este lesz a
Bazilikában. Fél 6-kor keresztút, este 6 órakor püspöki szentmise,
szentbeszéddel.
Március 17-18-án, szombaton ill. vasárnap a Győri Könnyező Szűzanya
búcsúja lesz a Bazilikában.

Fiatalok lelkigyakorlata
Március 23-25-ig lelkigyakorlat lesz az Egyházmegye középiskolás és
felnőtt fiataljainak az Apor iskola kollégiumában. Jelentkezni a
sekrestyében lehet.
Latin mise
Március 25-én, Nagyböjt 5. vasárnapján, a délelőtt 10 órakor kezdődő
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.
Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Március 26-án, hétfőn az ünnepi szentmise este 6
órakor kezdődik.
Nagyböjti lelkigyakorlat
Március 29-31 között lesz templomunkban a
nagyböjti lelkigyakorlat, amelynek vezetője Benkovich Ferenc atya lesz.
Az esti szentmisék előtt 5 órától a lelkigyakorlat-vezető atya gyóntat, majd
este 6 órakor szentmise szentbeszéddel.

Szalézi Szent Ferenc:
A kereszt
Azt a keresztet, ami most annyira nyomja a
válladat, mielőtt elküldte volna hozzád az
Úr, mindenható szemével megvizsgálta,
szerető irgalmával átmelegítette, mindkét
kezével méregette: Vajon nem nagyobb-e, nem nehezebb-e a te számodra,
mint amennyit elbírsz? Aztán megáldotta szent kegyelmével, irgalmával
megillatosította, reád és bátorságodra tekintett - És így érkezett a
mennyből a "kereszt", mint Isten köszöntése, mint a te Istened
szeretetének irgalmas ajándéka.

A NAGYHETI SZERTART[SOK RENDJE
[prilis 1. Vir{gvas{rnap

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.
[prilis 3. Nagykedd

Április 3-án, az este 6 órai szentmise helyett görög katolikus szertartás
lesz, az ún. előszenteltek liturgiája, melyet Tóth András görög katolikus
parókus vezet.
[prilis 5. 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.
[prilis 6. Nagypéntek

De. 9 órakor keresztút.
Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.

[prilis 7. Nagyszombat

Reggel 9 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk.
A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor kezdődik a tűzszenteléssel. Urunk
feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos
körmenetet.
[pr. 8. Húsvétvas{rnap – [pr. 9. Húsvéthétfő

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 730; 845; 1000;
1130 és 1800 órakor. Húsvétvasárnap a 730 és a 1000 órai
misék végén ételmegáldás lesz, az esti szentmise előtt 1730kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.

Kozma László:
Keresztfa
Könnyű szellő fához ér el,
Mely egyetlen gyümölcsével
Áll ott fönn, a Golgotán.
Sudár ágad, büszke cédrus,
Fájdalom gyümölcse, Jézus,
Arca olyan halovány.

És ahol a szegek érték
Szétágazik dús reménység,
Fának sebén rügy fakad.
Vérben, sárban tisztaságod,
Gyümölcsöt hoz a hiányod,
Teljesül az áldozat.

Sóhajtása eme szélnek
Roppant erdőkön zenélhet,
Százados törzsek során.
Míg rátalált, ím, az egyre,
Melyből vad kéz készítette
A kereszt ácsolatát.

És himnuszt zeng az a szellő,
Mintha zúgna teljes erdő,
Melyből a fa vétetett.
Feltámadás, fényes ünnep
Mély titkából részesülhet
Minden, bárha vétkezett.

Ott még csupa zöld levél volt,
Hajnal tüzén futó fényfolt,
Madár füttyével tele.
Megtöretett súlyos törzse,
Gyűlölet hogy földre döntse,
Megszakadjon éneke.

Add, lehessek kereszt fája,
Krisztusát ki egyre várja,
Érezzem át sebeit.
Szögek akit általvernek,
Országát a szeretetnek
Véle majd elérem így.

Ám szeretet viharának
Cseppje tört edénybe árad,
Új élettel megtelik.
Kivirágzik, lásd, a holt ág,
Hordozván az ember sorsát,
Megváltását hirdeti.
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