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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. 

Hivatalos órák a plébánián: 

  Munkanapokon: de. 09.00-12.00-ig 

  Szerdánként délután 16.00-18.00-ig is tartunk hivatalos órát.  
 

 

Gyertyaszentelő Boldogasszony főünnepe 
Február 2-án, csütörtökön Urunk bemutatásának, azaz Gyertyaszentelő 

Boldogasszonynak főünnepe van. A gyertyaszentelés szertartása és  

az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. 
 

Balázs-áldás 

Február 3-án, pénteken Szent Balázs püspök emléknapja lesz.  

A hagyományos Balázs-áldásban február 3-án, pénteken,  

az este 6 órakor kezdődő szentmise végén, és február 5-én, 

vasárnap, minden szentmise végén lehet részesülni. 
 

Elsőpéntek 

Február 3-án 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.  
 

Betegek világnapja 
Február 10-én, pénteken este 6 órakor ünnepi szentmise lesz a Betegek 

szentségének felvételével. 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. Gyónási lehetőség délután 5 órától lesz templomunkban.  
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BABITS MIHÁLY: Balázsolás 

Szépen könyörgök, segíts rajtam, Szent Balázs!  

    Gyermekkoromban két fehér  

gyertyát tettek keresztbe gyenge nyakamon  

    s úgy néztem a gyertyák közül,  

mint két ág közt kinéző ijedt őzike.  

    Tél közepén, Balázs-napon  

szemem pislogva csüggött az öreg papon,  

    aki hozzád imádkozott  

fölém hajolva, ahogy ott térdeltem az  

    oltár előtt, kegyes szokás  

szerint, s diákul dünnyögve, amit sem én,  

    s ő se jól értett. De azért  

te meghallgattad és megóvtad gyermeki  

    életem a fojtogató  

torokgyíktól s a veszedelmes mandulák  

    lobjaitól, hogy fölnövén  

félszáz évet megérjek, háladatlanul,  

    nem is gondolva tereád.  

Óh ne bánd csúf gondatlanságom, védj ma is,  

    segíts, Sebasta püspöke!  

Lásd, így élünk mi, gyermek módra, balgatag,  

    hátra se nézünk, elfutunk  

a zajló úton, eleresztve kezetek,  

    magasabb szellemek – de ti  

csak mosolyogtok, okos felnőttek gyanánt.  

    Nem sért ha semmibe veszünk  

s aztán a bajban újra visszaszaladunk  

    hozzátok, mint hozzád ma én  

reszkető szívvel… Mosolyogj rajtam, Balázs!  

    ki mint a szepegő kamasz,  

térdeplek itt együgyű oltárod kövén –  

    mosolyogj rajtam, csak segíts!  

Mert orv betegség öldös íme engemet  

    és fojtogatja torkomat,  

gégém szűkül, levegőm egyre fogy, tüdőm  

    zihál, s mint aki hegyre hág,  

mind nehezebben kúszva, vagy terhet cipel,  

    kifulva, akként élek én  

örökös lihegésben. S már az orvosok  

    kése fenyeget, rossz nyakam  

fölvágni, melyet hajdan oly megadón  



    hajtottam gyertyáid közé,  

mintha sejtettem volna már… Segíts, Balázs!  

    Hisz a te szent gégédet is  

kések nyiszálták, mikor a gonosz pogány  

    kivégzett: tudhatod, mi az!  

Te ismered a penge élét, vér izét,  

    a megfeszített perceket,  

a szakadt légcső görcseit, s a fulladás  

    csatáját és rémületét.  

Segíts! Te már mindent tudsz, túl vagy mindenen,  

    okos felnőtt! Te jól tudod,  

mennyi kínt bír el az ember, mennyit nem sokall  

    még az Isten jósága sem,  

s mit ér az élet… S talán azt is, hogy nem is  

    olyan nagy dolog a halál. 

 
 Lectio Divina 

Február 11-én, szombaton megkezdődik a 2017. év Lectio 

Divina sorozata. Ebben az évben János evangéliumának részeiről 

elmélkedünk. Az első témánk: „Töltsétek meg a korsókat vízzel, 

és vigyétek oda a násznagynak.” (Jn 2,1- 11)        

A Lectio Divina-t Tájmel Antal atya tartja szombatonként 16.30-tól. A 

Biblia imádságos elmélkedő olvasásának további éves programja a 

következő: 
 

Márc. 25.  „Az én országom nem ebből a világból való.” (Jn 18,33b-37) 

Máj. 6.  „Az vesse rá az első követ, aki bűntelen közületek.” (Jn 8,1-11) 

Máj. 27.  „Honnan veszünk kenyeret, hogy legyen mit enniük?”  
(Jn 6,1-15) 

Szept. 23. „A pusztában kiáltó szó vagyok: Egyengessétek az Úr  

útját.” (Jn 1,6-8.19-28) 

Okt. 14.  „Bontsátok le ezt a templomot, és harmadnapra felépítem.”  
(Jn 2,13-25) 

Nov. 18.  „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem 

marad én meg benne.” (Jn 6,51-58) 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

február 19-én, vasárnap délután 4 órakor a 

„Mocorgók miséjére”. 



Házassági előkészítő 
Február 16-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 15-ig. 
 

 

Előretekintés márciusra 

 

Nagyböjt  

Március 1-jén 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 március 5-én, 

nagyböjt első vasárnapján is, 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 3-án tartjuk a szentmise előtt.  

 

Elsőpéntek 

Március 3-án látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. A betegek ekkor részesülnek 

a hamvazás szertartásában is. 
 

Zarándoklat a Könnyező Szűzanyához 

Március 17-én, pénteken lesz a papság zarándoklata a Győri Könnyező 

Szűzanyához. A hívek zarándoklatára március 19-én, nagyböjt 3. vasárnapján 

kerül sor.  

 
 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 900-1200 
 

Szerdán: 1600-1800 

Tamás atya fogadóórája: 

Szerdán: 900-1000 


