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2016. Március

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 a szentmisék alkalmával.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Keresztút
Március 11-én és 18-án, péntekenként este ½ 6-kor kezdődik a keresztúti
ájtatosság. A keresztúti ájtatosságot 11-én a ministránsok, 18-án pedig a
Plébániai Tanácsadó Testület tagjai vezetik.
Lectio divina
Március 12-én délután ½ 5-kor szeretettel várjuk a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Isten megbánta a rosszat, amivel
fenyegette őket.” (Jón 3,1-5.10)
Gitáros szentmise
Március 19-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Március 20-án, Virágvasárnap délután 4 órakor
Szeretettel
hívjuk
és
várjuk
a
kisgyermekes családokat a „Mocorgók
miséjére”.
Orgonánk bővülése
Nagy örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy március 23-án,
Nagyszerdán kerül átadásra orgonánk újonnan elkészült pedálművének,
valamint a korábban elkészült II. manuálnak 2-2 regisztere. Orgonánk új
sípsorai a Nagyszombat esti liturgián szólalnak meg először nagy
ünnepélyességgel.

Március 20-án, Virágvasárnap megkezdődik a Nagyhét. A
barkaszentelés szertartása, a virágvasárnapi körmenet délelőtt 10 órakor
kezdődik az Urnakertben, az ünnepi szentmise pedig a körmenet lesz után
a templomban.
Március 21-én, Nagyhétfőn, 22-én, Nagykedden és 23-án, Nagyszerdán
az esti szertartások idején tartjuk a nagyböjti lelkigyakorlatunkat. A
lelkigyakorlatot Mogyorósi Márk atya, a mosoni Nepomuki Szent János
plébánia káplánja tartja. A lelkigyakorlat alatt minden nap délután 5 órától
a szertartás végéig lesz szentgyónási lehetőség.
Március 24-én, 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.
Március 25-én, Nagypénteken délelőtt 9 órakor imádkozzuk a
keresztutat.
Urunk szenvedésének ünneplése este 6 órakor kezdődik.
Március 26-án, Nagyszombaton reggel 9 órakor imádkozzuk a Reggeli
dicséretet. Nagyszombaton az óraátállításra, valamint a korai húsvétra való
tekintettel idén kivételesen este 7 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
március 26-án, este 6 órakor nem lesz szentmise! Mindenkit
szeretettel várunk az este 7 órakor kezdődő Nagyszombati
Vigíliára!

Március 27-én és 28-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 pedig ½ 6-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.
Március 27-én, Húsvétvasárnap este 7 órakor
szeretettel várunk mindenkit húsvéti orgona
hangversenyünkre.

Előretekintés áprilisra
Április 3-án, a ¾ 9-kor kezdődő szentmisén templomunk gitáros ének és
zenekara fog közreműködni
Az elsőpéntekes betegeket április 8-án látogatjuk.
Április 16-án, szombaton délután ½ 5-kor várjuk a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, a Lectio Divina-ra melynek témája: „Az Úr nem
volt a földrengésben…, Az Úr nem volt a tűzben” (1Kir 19,9a.11-13a)
Az elsőáldozások időpontjai
Április 10-én, húsvét 3. vasárnapján a Kölcsey Iskola elsőáldozó
csoportjai, vagyis Horváthné Sándor Tünde néni, valamint Patakiné Tóth
Szilvia néni 3. osztályos hittanosai járulnak először szentáldozáshoz.
Április 17-én, húsvét 4. vasárnapján a Pétrefy Sándor Evangélikus
Gimnázium és Általános Iskola elsőáldozó csoportja, vagyis Pozsgai Ági
néni 3. osztályos katolikus hittanosai járulnak először szentáldozáshoz.
Április 24-én, húsvét 5. vasárnapján a Móra Iskola, valamint néhány
nem plébániánk területéhez tartozó általános iskola 3. osztályos
hittanosai járulnak először szentáldozáshoz. Elsőáldozásra felkészítő
hitoktatójuk Haraszti Levente bácsi.
Május 8-án, Urunk Mennybemenetelének ünnepén, a Fekete iskola,
valamint a Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola 3. osztályos
hittanosai, vagyis Haraszti Levente bácsi csoportjai fognak először
szentáldozáshoz járulni.

A keresztúton
Megy a Jézus a Kálváriára,
Fejében a töviskoronája.
Véres rózsák verték ki a testét.
Megy a Jézus, viszi a keresztjét.
Most először roskadt el alatta,
Vad pribékek keze fölrángatta.
Szeges szíjak a húsába tépnek,
Borzalommal kísérik a népek.
Szeges szíjak, csontig elevenbe.
Jön az úton Szűzmária szembe.
A szeméből mennyek
mosolyognak,
De szívében hét tőre pokolnak.
Nézi Jézust, nézi a keresztfát,
Azt a véres, verejtékes orcát,
Azt az Arcot, azt az édes-egyet,
Aki az ő testéből testedzett.
Kis Betlehem boldog éjjelében
Ő ringatta ámuló ölében,
Ő mosott rá, főzött és dagasztott,
Ágya szélén de hányszor
virrasztott!
Ruhácskáit szőtte, fonta, foldta,
Haj pedig már akkor is de
tudta…!

Ó hogy nézte távolodó képét,
Mikor elment, három éve,
végkép!
Nézi most is, rogyadozó testtel,
Kicsi fiát a szörnyű kereszttel.
Nézi, nézi fátyolodó szemmel.
Megy a Jézus, utána a tenger.
Véres úton, végestelen hosszan:
Tenger ember, férfi, gyerek,
asszony,
Véres tajték veri ki a mesgyét.
Valamennyi viszi a keresztjét.
Nem hiányzik senki sem a sorból:
Legelől a tizenkét apostol,
Utánuk a számolatlan ezrek,
Ködbevesző végtelen keresztek.
Ott piheg a sok mái szegény is,
Édesapám, édesanyám, én is!
Hétfájdalmas, nézz ide miránk is,
Krisztus Anyja, légy a mi anyánk
is!
(1943)

Ünnepi nyitvatartási rend az irodán március hónapban
Március 14-én és 15-én az iroda zárva lesz.
Március 24-29-ig, nagycsütörtök déltől húsvét kedd reggel 9-ig
az iroda zárva lesz.
Egyéb heteken a hivatali órák és az ügyintézés a plébánián a
szokott időpontokban:
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000

