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2015. Húsvét

Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyónási lehetőségek:
Csütörtökön a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Március 29-én, Virágvasárnap megkezdődik a Nagyhét. A
barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet, valamint az
ünnepi szentmise délelőtt 10 órakor kezdődik. A virágvasárnapi
szertartáson a Cant’Art énekkar fog közreműködni.
Március 29-én, Virágvasárnap, 30-án, Nagyhétfőn és 31-én,
Nagykedden, az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti
lelkigyakorlatunkat. A lelkigyakorlatot Sándor Gábor atya, a ménfői
Nagyboldogasszony Plébánia plébánosa tartja. A lelkigyakorlat alatt
minden nap délután 5 órától a szertartás végéig lesz szentgyónási
lehetőség.
Március 30-án, Nagyhétfőn Bellovics Gábor SJ szerzetes
vezetésével a Jezsuita Gimnázium MAGIS kórusa a „Képzelt riport
egy amerikai popfesztiválról” című darabot adja elő. A fiatalok
számára fontos kérdéseket feszegető rockopera délelőtt 11 órakor
kezdődik a Richter teremben. Részletek a faliújságon és a
honlapunkon olvashatók
Március 31-én, nagykedden este 6 órakor Polgári László görög
katolikus parókus az előszenteltek liturgiáját vezeti templomunkban.
Április 1-jén, Nagyszerdán az esti szentmise után várjuk a
ministránsokat és a képviselőtestület férfi tagjait a Nagycsütörtök
esti szertartás próbájára.

Április 2-án, Nagycsütörtökön délelőtt 9 órakor püspöki
Olajszentelési szentmise lesz a Székesegyházban. 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.
Április 3-án, Nagypénteken délelőtt 9 órakor imádkozzuk a
keresztutat.
Urunk szenvedésének ünneplése este 6 órakor kezdődik.
Április 4-én, Nagyszombaton reggel 9 órakor imádkozzuk a
Reggeli dicséretet. Nagyszombaton este 8 órakor kezdődik a Húsvéti
Vigília mise a tűzszenteléssel. Urunk feltámadásának ünnepi
szertartása végén tartjuk a hagyományos körmenetet, valamint a
húsvéti ételmegáldást.
Nagypénteken és Nagyszombaton a templom reggel 9 órától a
szertartásig lesz nyitva. Ebben az időben lesz látogatható a Szentsír.
Kérjük, hogy akik a Szentsír őrzésére szívesen vállalkoznának,
iratkozzanak fel a hátul elhelyezett lapokra.
Felhívjuk
a
kedves
testvérek
figyelmét,
hogy
templomunkban április 4-én, este 6 órakor nem lesz
szentmise! Mindenkit szeretettel várunk az este 8 órakor
kezdődő Nagyszombati Vigíliára!
Április 5-én és 6-án, Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn a
szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: ½ 8;
¾ 9; 10; ½ 12 és este 6 órakor.
Húsvétvasárnap a ½ 8 és a ¾ 9 órai misék végén
is lesz ételmegáldás, az esti szentmise előtt ½ 6kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.
Április 10-én, pénteken látogatjuk az elsőpéntekes betegeket.

Gitáros szentmise
Április 18-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat április 19-én, vasárnap délután
4 órakor a „Mocorgók miséjére”.
Lectio divina
Április 25-én délután ½ 5-kor várjuk a testvéreket a Szentírás imádságos
olvasására, melynek témája: „Adj hát szolgádnak éber szívet, hogy meg
tudja különböztetni a jót meg a rosszat.”(1Kir 3,5.7-12)
Az elsőáldozások időpontjai
Április 19-én, húsvét 3. vasárnap a Pétrefy Sándor Evangélikus
Gimnázium és Általános Iskola 3. osztályos gyermekei, Pozsgai Ági néni
csoportja fog először szentáldozáshoz járulni.
Április 26-án, húsvét 4. vasárnapján a Kölcsey iskola I. sz. elsőáldozó
csoportja, vagyis Harasztiné Bársonyosi Ági néni szerdai 3. osztályos
hittanosai járulnak először szentáldozáshoz.
Május 10-én, húsvét 6. vasárnapján a Kölcsey iskola II. sz. elsőáldozó
csoportja, vagyis Harasztiné Bársonyosi Ági néni csütörtöki 3. osztályos
hittanosai járulnak először szentáldozáshoz.
Május 17-én, Mennybemenetel ünnepén a Móra iskola, a Fekete iskola, és
a Tánc- és Képzőművészeti Általános iskola 3. osztályos hittanosai, vagyis
Haraszti Levente bácsi csoportjai fognak először szentáldozáshoz járulni.
Az elsőáldozási szentmisék vasárnaponként de. 10 órakor kezdődnek.
Előretekintés májusra
Az elsőpéntekes betegeket május 8-án látogatjuk.
Május 3-án a ¾ 9 órakor kezdődő szentmise keretében köszöntjük fel az
édesanyákat.
Május 23-én délután ½ 5-kor várjuk a testvéreket a Szentírás imádságos
olvasására, melynek témája: „Nézz föl az égre és számold meg a
csillagokat,… ilyen lesz a nemzetséged.” (Ter 15,5-12.17-18)

Cirenei Simon imája
Krisztusom!
Nem így terveztem a jövőmet.
Nem akartam veled találkozni.
Nem akartam tudni, hogy ki vagy,
hogy miért gyaláznak és vernek téged.
Mégis feléd sodródtam,
és egyszer csak azon kaptam magam,
hogy az ostorcsapásokból nekem is jut,
kereszted súlya pedig a vállamra nehezedik.
El akartam onnan menni,
hisz semmi keresnivalóm nem volt ott.
Rád néztem, és mintha egy világ nyílt volna meg előttem!
Megláttam keresztedben az emberiség bűnét.
A saját bűneimet is!
Felismertem, hogy szenvedésedet értünk,
a mi bűneinkért vállaltad,
önként, szeretetből!
Most már vágyom arra, hogy melletted lehessek,
hogy én is hordozhassam keresztedet, ami az enyém is!
Köszönöm, Uram, hogy az élet forgatagában
akaratom ellenére mégis magadhoz vezettél!
Köszönöm, hogy felismerhettem benned az Üdvözítő Istent!
Köszönöm, hogy e találkozás által megváltoztattad az életemet!
Királyom, erősítsd meg lábamat,
acélozd meg akaratomat,
hogy méltó társad lehessek az úton!
Ámen.
(A Szegedi Piaristák nyomán)
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