
Szerdán, február 14-én, hamvazószerdával elkezdődik a nagyböjti 

időszak. Hagyományainknak megfelelően minden nagyböjti szerdán 

és szombaton reggel 6 órára hajnali szentmisére várjuk közösségünk 

tagjait. Hasonlóan az adventhez, most is kis ajándékkal kedveskedünk 

Húsvét előtt mindazoknak, akik az összes hajnali szentmisén részt vet-

tek. Ehhez az útlevelet a sekrestyében lehet felvenni. Minden hajnali 

szentmise után elimádkozzuk a reggeli dicséretet. Hamvazószerdán 

reggel 6 órakor és 18 órakor van szentmise a plébániatemplomban.  

Ne felejtsük a böjti fegyelmet: hamvazószerda szigorú böjti nap. A 

14 éven felüliek számára hústilalom van érvényben, s ezen felül a 18 

és 60 év közöttiek ezen a napon háromszor étkezhetnek, melyek közül 

csak egyszer lakhatnak jól. A böjt alól felmentést kapnak a betegek és 

mindazok, akik nem a saját asztaluknál étkeznek. Ezen felül a 14 éven 

felüliek számára minden péntek hústilalmi nap.  

Minden nagyböjti pénteken keresztúti ájtatosságot végzünk a plé-

bániatemplomban 17 órától.  

A jövő vasárnap valamennyi szentmise után a hamvazás 

szentelményében részesülhetnek mindazok, akik hamvazószerdán 

nem tudtak eljutni szentmisére.  

Két hét múlva lesz plébániánk idei nagyböjti lelkigyakorlata, ame-

lyet Székely János megyéspüspök vezet majd. A lelkigyakorlat prog-

ramja a Hírlevélben olvasható. Már most készítsük a lelkünket erre a 

rendkívüli kegyelmi időszakra! 

A Martinus februári száma az újságos asztalról vásárolható meg.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. február 114. 
Évközi 6. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

Nagyböjti lelkigyakorlat 

Február 23-25. 
 

 

Dr. Székely János szombathelyi 

püspökkel 

  

Február 23, péntek 

17 óra: keresztúti ájtatosság és 

szentgyónási lehetőség 

18 óra: szentmise szentbeszéddel 

  

Február 24, szombat  

17 óra: szentségimádás és szentgyónási lehetőség 

18 óra: szentmise szentbeszéddel 

  

Február 25, vasárnap 

9 óra: zenés dicsőítés és szentgyónási lehetőség 

10 óra: szentmise az óvodásokkal és családtagjaikkal  

 

Plébániai közösségünk minden tagját nagy szeretettel várunk e 

rendkívüli eseményre! 

 

 

 



Szerdán kezdődik a Nagyböjt 

 

A nagyböjti idő célja Húsvét ün-

nepének előkészítése. A nagyböjti 

liturgia hangolja ugyanis a húsvéti 

misztérium megünneplésére mind 

a keresztségre készülőket a keresz-

tény beavatás különféle fokozatai 

által, mind a hívőket, kik visszaem-

lékeznek keresztségükre és bűnbá-

natot tartanak. A nagyböjti idő 

hamvazószerdától a nagycsütörtök 

estig, a szentmise megkezdéséig 

tart. (Egyetemes Szabályok a Liturgikus Évről és Naptárról 27. 28) 

A nagyböjti időszaknak számos jellegzetessége van, amelyekkel ki-

hangsúlyozhatjuk az időszak lelki jellegét.  

 imádság: ebben az időszakban különleges módon is a lelki érté-

kek és növekedés felé fordítjuk figyelmünket 

 lemondásinkkal és áldozatvállalásainkkal igyekszünk jót tenni és 

a testi helyett a lelki értékeket erősíteni 

 böjtölésünkkel korlátozzuk olykor túlzó testi kívánságainkat 

 adományainkkal támogatjuk azokat, akiknek kevesebb jutott, 

mint nekünk 

 buzgón veszünk rész a szent cselekményekben, akár a hétköz-

napi szentmiséken is, valamint a pénteki keresztúti ájtatosságo-

kon 

 mulatozást ebben az időszakban nem rendezünk és nem is ve-

szünk rész rajta 

A liturgia is visszafogottabbá válik a nagyböjti időszakban, amely-

nek a következő jeleit vehetjük észre: 

 az orgona csak az ének kísérésére szorítkozik 

 vasárnapokon elmarad a Dicsőség, azt csak a két főünnepen 

énekeljük (március 19-én és 25-én) 

 nem éneklünk alleluját, hanem helyette evangélium előtti verset 

 szentek emléknapjairól csak megemlékezés vehető 

 az oltárokon nincs virágdíszítés 

Fordítsunk különleges figyelmet napi rutinunkban, sőt, még akár 

otthonunk díszítésében is a nagyböjti időszak jellegére! Ehhez olykor 

nincs is másra szükség, mint egy lila gyertyára, amelyet imádságaink 

végzése alatt meggyújthatunk, s az máris emlékeztet bennünket e 

szent időszakra. 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Február 12, hétfő, 7 óra 

Február 13, kedd, 18 óra: + Szülők és nagyszülők 

Február 14, szerda, Hamvazószerda 

 6 óra 

18 óra: + Édesapa 

Február 15, csütörtök, 18 óra 

Február 16, péntek 

 9.15 óra: Kustán Dezső temetési szentmiséje 

18 óra: + József férj, édesapa, nagyapa 

Február 17, szombat, 6 óra 

Február 11, Nagyböjt 1. vasárnapja  

7 óra: + István férj, édesapa, nagyapa 

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Mária édesanya, + nagyszülők és hozzátartozók 

18 óra: A Szabó és a Fábián család + tagjai 

 

A Mindszenty iskola első iskolára előkészítő foglalkozása holnap, 

február 12-én, hétfőn, 16.30 órakor lesz, amelyre szeretettel várják a 

leendő első osztályosokat és szüleiket. Minden további részlet a hirde-

tőtáblán található.  

Fatimai esténk lesz kedden, február 13-án, amelyet Tódor Szabolcs 

búcsúszentlászlói plébános vezet. 16 órakor a fatimai rózsafüzért 

imádkozzuk el, 17 órakor szentségimádási óra kezdőik, 18 órakor pe-

dig szentmise. Szeretettel várunk mindenkit! 


