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Gyertyaszentelő Boldogasszony
Február 2-án, vasárnap Urunk bemutatásának, azaz
Gyertyaszentelő Boldogasszonynak főünnepe van.
A gyertyaszentelés szertartása és az ünnepi szentmise
este 6 órakor kezdődik.
Balázs-áldás
Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök emléknapja lesz.
A hagyományos Balázs-áldásban február 3-án, hétfőn,
az este 6 órakor kezdődő szentmise végén, és február 9-én,
vasárnap, minden szentmise végén lehet részesülni.

Gitáros szentmise
Február 15-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
február 16-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.

Lectio Divina
Február 8-án, szombaton megkezdődik a 2014. évi Lectio
Divina sorozatunk. A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya
tartja szombatonként 16.30-tól. A Biblia imádságos
elmélkedő olvasásának éves programja a következő:
Febr. 8.
Márc. 8.
Ápr. 12.
Máj. 10.
Szept. 13.
Okt. 11.
Nov. 15.

„Mária jó részt választott.” (Lk 10,38-42)
„Aki magát felmagasztalja, azt megalázzák.” (Lk 14,1.7-14)
„Azért jöttem, hogy tüzet dobjak a földre.” (Lk 12,49-53)
„Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd
négyszemközt.” (Mt 18,15-20)
„Mihaszna szolgák vagyunk.” (Lk 17,5-10)
„Ez a szegény özvegy többet adott mindenkinél.” (Mk 12,38-44)
„Aki titeket befogad, engem fogad be.” (Mt 10,37-42)

Betegek világnapja
Február 7-én látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. A
látogatás során a betegek szentségét felvehetik azok az
elsőpéntekesek, akik azt kérik. Szent Balázs püspök
emléknapjához kapcsolódóan betegeinket Balázs-áldásban
is részesítjük.
Február 11-én este 6 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek keretében a
Betegek kenetében részesítjük rászoruló testvéreinket. Kérjük, hogy aki a
Betegek kenetét szeretné felvenni, a plébánia irodáján iratkozzon fel a
hivatalos órákban. A betegek szentsége felvételének feltétele a
megszentelő kegyelem állapota, ezért kérjük a testvéreket, hogy a szentség
felvétele előtt végezzék el szentgyónásukat. Szentgyónási lehetőség a
betegek szentségét felvevők számára február 11-én délután 5 órától lesz
templomunkban.
Házassági előkészítő
Február 20-án, csütörtökön este ¼ 8-kor kezdődik a 7 alkalomból álló
házasságra előkészítő előadás és beszélgetés sorozat. Kérjük, hogy akik
ebben az évben szeretnének házasságot kötni templomunkban,
szíveskedjenek jelentkezni az irodán legkésőbb február 14-ig.

Előretekintés márciusra
Nagyböjt
Március 5-én megkezdődik a 40 napos előkészületi szent időszak, a
nagyböjt. Hamvazószerdán este 6 órakor a szentmise alatt megáldjuk a
hamut és a hívek részesülnek a hamvazás szertartásában. Hamvazkodni
lehet nagyböjt első vasárnapján is (március 9.) minden szentmise végén.
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. Az
első keresztutat március 7-én tartjuk a szentmise előtt
Elsőpéntek
Március 7-én látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. A betegek ekkor
részesülnek a hamvazás szertartásában is.
Lectio divina
Március 8-án, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Aki magát felmagasztalja, azt
megalázzák.” (Lk 14,1.7-14)
Zarándoklat a Könnyező Szűzanyához
A papság zarándoklata a Győri Könnyező Szűzanyához március 17-én,
hétfőn lesz. A hívek zarándoklata március 16-án, vasárnap lesz.
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000

Betegek Világnapja
Részlet XVI. Benedek pápa üzenetéből
Most hozzátok szeretnék szólni, kedves Testvéreim, akiket próbára tesz a
betegség és hívni benneteket, hogy ajánljátok fel szenvedéseiteket
Krisztussal együtt az Atyának, biztosak lévén abban, hogy a béketűréssel
fogadott szenvedés érdemszerző és Isten jóakaratát közvetíti az egész
emberiség számára. Nagyrabecsülésemet fejezem ki azoknak, akik
otthonokban, nappali ellátást biztosító intézményekben, fejlesztési és
gondozási otthonokban gondoznak benneteket, és arra buzdítom őket,
hogy tegyenek meg mindent, hogy ne kelljen szükséget szenvednie
senkinek az emberi méltóságot tiszteletben tartó orvosi, szociális, valamint
lelkipásztori ellátásban.
Az Egyház a lelkipásztorok munkáján keresztül mindig fel fogja ajánlani
segítségét, annak teljes tudatában, hogy a szenvedők és gondozóik felé
Krisztus szeretetéről és gondoskodásáról kell tanúságot tennie.
A lelkipásztori munkatársakat, valamint az önkéntes szervezeteket és
alapítványokat arra buzdítom, hogy konkrét kezdeményezéseikkel segítsék
azokat a családokat, ahol mentális beteget gondoznak, valamint azt
kívánom, hogy a befogadás és az együttérzés kultúrája növekedjen, és még
jobban elterjedjen, amelyet adott formában egészségügyi törvények
garantálnak és konkrét megvalósulásukhoz a szükséges erőforrásokat
biztosítják. Óriási szükség van azoknak a személyeknek a képzésére és
továbbképzésére, akik a társadalomnak e nehéz területén dolgoznak.
Minden keresztény elsődleges feladata és felelőssége hozzájárulnia ahhoz,
hogy ezeknek a testvéreinknek ne sértsék emberi méltóságukat, hanem
mindenkor elismerjék és tartsák tiszteletben.
Evezz a mélyre! Krisztusnak ezen szavaival, amelyeket Péterhez és az
apostolokhoz intézett, hívom én is világ minden közösségét és
különösképpen azokat, akik a betegek szolgálatában munkálkodnak, hogy
Máriának, a Betegek Gyógyítójának segítségével tegyenek tanúságot Isten
jóságáról és atyai gondoskodásáról. A Szent Szűz vigasztalja mindazokat,
akiket a betegség megpróbál és őrizze meg azokat, akik a jó szamaritánus
módjára, testi és lelki sebeiket enyhítve gondjukat viselik.
Imáimban mindannyiukról megemlékezem, és mindannyiukra küldöm
áldásomat.

