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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként este 6 órakor 

szentmise; keddtől péntekig reggel 7 órakor Reggeli Dicséret 

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt; 

Vasár- és ünnepnapokon a ¾ 9-es, 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás 

miséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

 
 

Nagyböjt 
Február 13-án, hamvazószerdán megkezdődött a 40 napos előkészületi 

szent időszak, a nagyböjt. Hamvazószerdán a szentmise alatt 

megáldottuk a hamut, melyet az előző évi virágvasárnapon megszentelt 

barkából készítettünk. Nagyböjt első vasárnapján (február 17.) minden 

szentmise végén részesülhetnek a hívek a hamvazás szertartásában. 

 

 

 

Böjti fegyelem! 

Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól!  

Szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és 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! 
 

 

Keresztút 
Nagyböjt minden péntekén este ½ 6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk. 
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Gitáros szentmise 
Február 16-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

február 17-én és március 17-én vasárnap 

délután 4 órakor a „Mocorgók miséjére”. 

 

Latin mise 
Február 24-én, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin 

nyelven imádkozzuk. 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket március 1-jén látogatjuk. 

 

Lectio divina 

Március 9-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a 

Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Mondom 

neked, kelj fel, fogd az ágyadat ,és menj haza!” (Mk 2,1-12). 
A lectio divinát Tájmel Antal atya, a szabadhegyi Szent Anna 

templom plébánosa tartja. 

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 
Templomunk felszentelésének 70. évében a nagyböjti lelkigyakorlatot dr. 

Márfi Gyula érsek, veszprémi megyéspüspök atya fogja tartani. A 

lelkigyakorlat időpontja: március 18-án, 19-én és 20-án, hétfőn, kedden 

és szerdán lesz az este 6 órás szentmiséken. Szeretettel kérek mindenkit, 

hogy aki csak teheti, vegyen részt ezen a szép lelki előkészületen.     



XVI. Benedek pápa üzenete  

a február 11-én tartott konzisztórium alkalmával 

 

Kedves Testvéreim! 

…Miután ismételten megvizsgáltam lelkiismeretemet Isten előtt, eljutottam arra a 

bizonyosságra, hogy erőnlétem, előrehaladott korom miatt, már nem alkalmas arra, 

hogy megfelelő módon gyakoroljam a péteri szolgálatot. 

Nagyon jól tudom, hogy ezt a feladatot, spirituális lényege miatt, nem pusztán 

tettekkel és szavakkal, hanem szenvedéssel és imával is teljesíteni kell. Azonban a 

mai világban, amely gyors változásoknak van kitéve és a hitélet szempontjából nagy 

jelentőségű kérdések rázzák meg, Szent Péter hajójának kormányzásához és az 

evangélium hirdetéséhez szükség van mind a test, mind a lélek erejére. Ez az erő az 

utóbbi hónapokban olyan mértékben csökkent bennem, hogy el kell ismernem: 

képtelen vagyok jól megfelelni a rám bízott szolgálatnak. 

 

Ezért, tudatában e tett súlyosságának, teljes szabadsággal kinyilatkoztatom, hogy 

lemondok szolgálatomról, mint Róma Püspöke, mint Szent Péter utóda, amelyre 

2005. április 19-én a bíborosok révén kaptam megbízatást. 2013. február 28-án este 8 

órától a római szék, Szent Péter széke üresnek nyilvánítandó. Az illetékeseknek 

konklávét kell összehívniuk az új pápa megválasztására. 

 

Kedves Testvérek! Teljes szívemből köszönetet mondok nektek azért a szeretetért és 

munkáért, amellyel velem együtt hordoztátok szolgálatom súlyát és bocsánatot kérek 

minden hibámért. Most ajánljuk az Anyaszentegyházat Legfőbb Pásztora, a mi 

Urunk, Jézus Krisztus gondjaiba. Fohászkodjunk Szent Anyjához, Máriához, hogy 

anyai jóságával segítse a bíboros atyákat az új pápa megválasztásában. Ami engem 

illet, a jövőben is teljes szívvel kívánom szolgálni Isten Szent Egyházát imának 

szentelt életemmel". 

 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

 

Tamás atya fogadóórája:   

Szerdán: 9
00

-10
00 

 

 



Dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya körlevele  

XVI. Benedek pápa lemondása alkalmával  
 

Kedves Testvérek! 

 

Szentatyánk, XVI. Benedek pápa bejelentette lemondását legfőbb pásztori 

szolgálatáról, mint Róma püspöke és Péter utóda. Ennek értelmében 2013. február 

28-án este 8 órától megürül a pápai szék, és elkezdődnek az előkészületek az új pápa 

megválasztására. 

 1415 óta ez az első olyan eset, mikor egy pápa önként és szabadon lemond 

hivataláról. Megértjük imádságban és hitben meghozott döntését, hiszen ezt az 

emberfeletti munkát, amit a pápai szolgálat jelent, egyre nehezebb egy 86 éves 

embernek elvégezni. Ugyanakkor szomorúsággal is tölt el bennünket távozása a 

pápai szolgálattól, hiszen benne mindnyájan egy jóságos atyát és apostoli lelkületű 

tanítót ismertünk meg és tiszteltünk. 

 Hálát adunk Istennek az ő 8 éves apostoli szolgálatáért, és az Igazság 

melletti bátor kiállásáért. Apostoli útjai, általános kihallgatásai mindig tömegeket 

vonzottak, különösen is a fiatalokat. Szolgálata alatt növekedett a papi hivatást 

választók száma, főleg a 3. világban, de az USA-ban is, jó kapcsolatokat alakított ki a 

keleti Egyházakkal, és közvetített a Katolikus Egyház és a muzulmán világ között is, 

előmozdította a keresztény-zsidó párbeszédet. Megnyitotta az utat a Katolikus 

Egyházzal teljes közösségre lépni kívánó anglikánok előtt, és elindította a 

párbeszédet az Egyház és a mai – sokszor Isten nélküli – kultúra képviselői között. 

 Mint az egyik legnagyobb élő teológus enciklikáival, beszédeivel irányt 

mutatott a mai szellemi világ útvesztőiben. Külön is kiemelhetjük a Názáreti Jézus c. 

három kötetes művét, ami óriási hatást gyakorolt a nem katolikus keresztények, és a 

jószándékú keresők körében is. 

 Bátran kiállt az igazság mellet az élet, a házasság, a család kérdéseiben, 

amivel nemcsak a katolikus és nem katolikus keresztény hívők, de az egész 

emberiség jövőjét is védte. 

 Világosan elítélte az egyházon belüli visszaéléseket is, és hozott határozott 

intézkedéseket ezek elkerülésére. Jóllehet pl. a pedofil ügyeket tekintve a Katolikus 

Egyház világviszonylatban a legkisebb százalékban volt érintve, a sajtó mindig csak 

erről beszélt, és csak őt támadta, aki pedig bátran szembenézett ezzel. 

 Imádkozzunk Szentatyánkért, segítse, bátorítsa őt Urunk Jézus Krisztus, 

hogy lemondása után is még imádságaival, teológiai munkálkodásával és 

szenvedésével áldás lehessen Egyházunk javára. Segítse őt a Szűzanya, Egyházunk 

Édesanyja, és érezze mindig maga mellett imádságainkat és szeretetünket. 
 Az Egyház, Jézus Krisztus Katolikus Egyháza pedig hittel tekint a következő 

konklávéra, és azért imádkozik, hogy a bíborosok – a Szentlélektől vezetve – 

megtalálják azt, akit Isten öröktől fogva kiválasztott arra, hogy XVI. Benedek pápa 

utódja legyen. 

 Az Úr Jézus szavai bátorítsanak minket, hogy ne féljünk: „Én veletek 

vagyok minden nap a világ végezetéig.” Ámen 


