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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; 

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék idején.  

Külön kérésre az irodán keresztül egyeztethető időpont. 
 

 

 

Köszönet a 70 éves jubileumi ünnepségeken nyújtott segítségért 

Megköszönjük a kedves testvéreknek, hogy olyan szép számban és 

kitartóan részt vettek templomunk felszentelésének 70. évfordulójára 

megrendezett ünnepeinken. Köszönjük a sok-sok háttérmunkát a 

templomban és a plébánián. A szent magyar királyi család járjon közben 

minden családért egyházközségünkben, és kívánjuk, hogy Szent István, 

Boldog Gizella és Szent Imre hite és buzgósága lobogjon mindannyiunk 

szívében. 

 

Jézus Szíve litánia 

Június hónapban az esti szentmisék után hétfőtől péntekig közösen 

imádkozzuk a Jézus Szíve litániát. 
 

Változások a szertartások rendjében 

Június 10-től reggelente nem tartunk laudest, és szeptemberig a hétfő esti 

imádság, a „lélekzetvételnyi csend” is szünetel. A templomot reggel 8 

órakor nyitjuk. 

 
Te Deum 

Június 16-án, délelőtt ¾ 9-kor tartjuk a tanév záró szentmisét, a Te Deum-

ot. Kérjük, hogy a hittanos gyermekek bármelyik iskolába is járnak, 

jöjjenek el, mert ekkor kerül sor az egész évi szentmise-látogatás és hittan 

eredmény kiértékelésére. 
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Papszentelés 

Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy Dr. Pápai Lajos 

megyéspüspök 2013. június 21-én, a győri székesegyházban, a délelőtt 10 

órakor kezdődő szentmise keretében diakónussá szenteli Benkó Attila, 

Brezina Balázs és Kovács Gergő Vilmos papnövendékeket, valamint 

pappá szenteli Mészáros Miklós és Végerbauer Richárd diakónusokat a 

Győri Egyházmegye szolgálatára. 

 

Rubintmise 

2013. június 23-án Horváth Dori Imre apát úr délelőtt 10 órakor 

koncelebrált szentmise keretében mutatja be rubintmiséjét, 

papszentelésének 70. évfordulója alkalmából. Mivel ezen a szentmisén 

szeretnénk megköszönni apát úrnak ünnepélyes keretek között, hogy több 

mint 10 esztendőn keresztül hűséges gyóntatója és kisegítő lelkipásztora 

volt egyházközségünknek, kérünk mindenkit, hogy aki csak teheti, jöjjön 

el e szép hálaadó ünnepre. 

 

Újmise 
Örömmel hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy Barkó Gábor Ágoston, 

bencés szerzetes, diakónus, aki több éven keresztül ministránsa volt 

egyházközségünknek és plébániánk területéről származik, pappá 

szentelésének és első szentmiséjének nagy ünnepéhez érkezett. 

A papszentelés 2013. június 28-án, pénteken este 6 órakor kezdődik 

Tihanyban, az apátsági templomban, melyre zarándokbuszt szervezünk. A 

zarándoklatra jelentkezni lehet hétfőtől a hivatalos órában az irodán. 

Az újmisés atya első szentmiséjét 2013. június 29-én, szombaton 

délután 5 órakor mutatja be templomunkban. Június 29-én az este 6 órás 

szentmise elmarad. 

A képviselőtestület döntését és kérését tolmácsolva, szeretettel kérjük a 

kedves testvéreket, hogy mivel egyházközségünk az ünnep alkalmából 

értékes ajándékot kíván átadni, az újmisés atya ajándékára illetve az 

újmise rendezvényére felajánlott összeget szíveskedjenek a kitett 

perselyben elhelyezni. Egyúttal szeretettel kérjük a kedves testvéreket, 

hogy sütemények készítésével legyenek segítségünkre az újmise utáni 

fogadás lebonyolításában. 



 

Előretekintés júliusra 

További újmisék 

Örömmel jelezzük a kedves testvéreknek, hogy Mészáros Miklós újmisés 

atya, aki Ácsról származik, 2013. július 7-én, vasárnap este 6 órakor 

mutatja be újmiséjét templomunkban. A szentmise végén újmisés 

áldásban részesíti a testvéreket. 

 

Ugyancsak örömmel jelezzük, hogy Végerbauer Richárd, újmisés atya, 

aki Hidegségről származik, 2013. július 14-én, vasárnap délelőtt 10 

órakor mutatja be újmiséjét templomunkban. A szentmise végén újmisés 

áldásban részesíti a testvéreket. 

 

Pasztorális gyakorlat 

Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy Molnár Róbert győri 

egyházmegyés kispap lelkipásztori gyakorlaton vesz részt plébániánkon 

július 8-21-ig. Szeretettel fogadjuk és várjuk.   

 

 

Hittantábor 

Július 15-20-ig lesz a Szent Imre Plébánia 

hittanos gyermekeinek tábora. Ebben az 

évben igen szép számban, 81-en veszünk 

részt Balatonszepezden, a nyári táborban. 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket július 12-én látogatjuk. 

 

 
 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

 

Tamás atya fogadóórája:   

Szerdán: 9
00

-10
00 

 
 



 

II. János Pál pápa: Ima lelki hivatásokért  

 

 Úr Jézus Krisztus, lelkünk Jó Pásztora, Te, aki ismered juhaidat és 

tudod, hogyan lépj be az ember szívébe, nyisd meg azoknak a fiataloknak 

az értelmét és szívét,  akik életük számára egy igaz szót keresnek és 

várnak. 

 Segítségeddel érezzenek rá arra, hogy csak megtestesülésed 

titkában találnak teljes világosságra. Önts bátorságot azokba, akik tudják, 

hol keressék az igazságot, de félnek attól, hogy túl sokat kívánsz tőlük. 

Erősítsd meg azokat a fiatalokat, akik szívesen követnének Téged, de nem 

tudnak úrrá lenni bizonytalanságukon és félelmeiken, ezért inkább más 

hívásokra hallgatnak, és céltalan utakon bolyonganak.  

 Te, aki az Atya Igéje vagy, a teremtő és megváltó Ige, az Ige, aki 

megvilágítja és megerősíti a szíveket, győzd le Lelked által a tétovázók 

ellenállását és habozását! Önts bátorságot a meghívottakba, hogy 

szeretetben tudjanak válaszolni:"Íme, itt vagyok, engem küldj" (Iz 6,8)! 

 Szűz Mária, Izrael szűz leánya, támogasd anyai szereteteddel 

azokat a fiatalokat, akiket az Atya megszólít, tartsd meg azokat, akik már 

megszentelt életet élnek. Ismételjék meg Veled együtt az örömteli és 

visszavonhatatlan önátadás "igen"-jét. Amen. 

 (II. János Pál 1993) 

 


