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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor szentmise; 

vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt, 

Péntekenként az esti szentmise alatt;  

Vasár- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás miséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

 

Jézus Szíve litánia 
Júniusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a Jézus Szíve 

litániát. Az utolsó litániát ünnepélyes keretek között június 30-án, 

szombaton ½ 6-kor imádkozzuk. 

Júniusban kedden esténként nem lesz Esti dicséretet. 

 

Úrnapja 
Június 10-én lesz Krisztus Testének és Vérének 

főünnepe. Az ünnepi szentmise 10 órakor kezdődik, 

melynek végén tartjuk a hagyományos úrnapi 

körmenetet. 

Ezen a vasárnapon ½ 12-kor NEM lesz szentmise. 

 

Gitáros mise 

Június 16-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 

zenekara közreműködésével lesz. 

 

Tanévzáró szentmise 
Június 17-én, vasárnap ¾ 9-kor tartjuk a 

tanévzáró szentmisét, a Te Deumot. A Szent Imre 

templom nyáron is szeretettel vár benneteket, 

gyerekek, vasárnaponként a diákmisére. Ne 

felejtsétek el, ¾ 9-kor találkozunk az oltárnál! 
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Változás a hétköznapi szertartások rendjében 
Június 11-én, hétfőtől szeptemberig hétköznap reggelenként nem tartunk 

Reggeli Dicséretet. A templom, az urnakert és az altemplom 

hétköznapokon reggel 8 órától lesz nyitva. 

 

Pap- és diakónusszentelés 

Június 22-én, 10 órakor a Bazilikában a püspök úr pappá 

szenteli Mogyorósi Márk és Bors Imre diakónusokat és 

diakónussá szenteli Mészáros Miklós és Végerbauer 

Richárd V. éves kispapokat. Imádkozzunk értük, 

valamint papi és szerzetesi hivatásokért. 

 

Latin mise 
Június 24-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő 

szentmisét latin nyelven imádkozzuk. 

 

Szent László ünnepe 
Június 27-én kiemelt ünneppel köszöntjük Szent László király ereklyéjét 

a Győri Bazilikában. Az idei ünnep fényét emeli, hogy erre a napra 

Győrbe érkezik első Szent Királyunk Szent Jobbjának ereklyéje. Az este 6 

órakor kezdődő szentmise után a Szent László Hermát és a Szent Jobbot is 

körülhordozzuk Győr belvárosának utcáin. A Szent László-napi program  

részletei a faliújságon olvashatók el. 

 

Hittantábor 
Július 1-jén, vasárnap kezdődik a Szent Imre 

Plébánia hittanos gyermekeinek tábora. 

Gyülekező a templom előtt a gyermekeknek 

délután ½ 4-kor, indulás 4 órakor. Ebben az 

évben igen szép számban, nyolcvanan 

veszünk részt Balatonszepezden a nyári 

táborunkban.  

  

Újmise 
Július 1-jén, vasárnap a délelőtt 10 órakor mutatja be Márk atya a Szent 

Imre templomban első szentmiséjét. Az ünnepi szentmise végén újmisés 

áldásban részesíti a kedves testvéreket. Szeretettel várunk mindenkit. Ezen 

a vasárnapon ½ 12-kor NEM lesz szentmise. 



Sík Sándor:    

Misék 
 

Ó nyárelő sokünnepű hava,  

Papszentelések édes évszaka!  

Évforduló minden vasárnap.  

S az öreg pap, kit kézvezetni várnak  

Fölkent fiak, barátok, unokák:  

Vállán érzi az Apostol kezét  

Ó páratlan primiciák!  

Ezüstmisék, aranymisék!  

 

Első mise! Te zsenge nász!  

Megérkezés s elindulás.  

Koszorú, min a tövisek is rózsák,  

Egy percben átélt örökkévalóság.  

Kelyhedre vár a bárány és a farkas,  

A még nem-született csodák.  

Hozd a kenyeret, prédikálj, ne hallgass!  

Ó egyetlen, örökös ifjúság.  

 

Ezüstmise, férfiak ünnepe!  

Eljárt az élet forró közepe,  

Sürög az ember, korhamvazta fővel,  

A munkából is ima lesz idővel.  

Haszontalan szolgák vagyunk:  

A szerelemből megmaradt a hűség;  

Ezüst hajakkal Téged szomjazunk,  

Ezüst igazság, ezüst egyszerűség.  

 

Aranyos alkony: aranyáldozat!  

Dús délutánra hűs napáldozat.  

Reszket a kéz, a fáradt szív is reszket,  

De tartja még és emeli a Kelyhet.  

Ami közel volt, milyen messze van!  

És ami messze volt, milyen közel!  

Ennyi telt tőlem, - te tudod, Uram,  

Öreg szolgádat most bocsássad el!  
 



 

Előretekintés a nyárra 

 

Elsőpéntek 

Márk atya elsőpéntekes betegeit július 6-án, Tamás atya pedig július 13-

án fogja látogatni.  

 
Nagyboldogasszony 

Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi miserend lesz 

templomunkban.  
 

Szent István király ünnepe 

Augusztus 20-án, hétfőn vasárnapi miserend lesz. A 10 órás szentmise 

végén megáldjuk az új kenyeret.  

 

Változások a szertartás rendjében 

Szeptember 3-án, hétfőtől változás lesz a hétköznapi szertartások 

rendjében. A részleteket az augusztusi értesítőben lehet elolvasni. 

 

Hitoktatás kezdete 

Szeptember 3-án, hétfőn kezdődik az iskolákban a hitoktatás. A plébániai 

órák szeptember 10-én, hétfőn fognak kezdődni. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Hétfőn és Szerdán: 17
00

-18
00

 


