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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 minden szentmisén.  

         Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor  

        egyeztethető időpont 
 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

november 17-én valamint december 15-én vasárnap 

délután 4 órakor a „Mocorgók miséjére”. 

 

Krisztus Király főünnepe 

November 24-én, Krisztus Király vasárnapján, a délelőtt 10 órakor 

kezdődő szentmisében kerül sor az új ministránsok beöltözésére, valamint 

a megbérmált ministránsok felavatására. 

 

November 24-én, vasárnap délután ½ 5 órakor egyházzenei áhitat lesz 

templomunkban. Hetven évvel ezelőtt, 1943-ban templomunk 

felszentelésének napján (június 3.) az ünnepi szentmisén a győri Királyi 

Katolikus Tanítóképző énekkara látta el a liturgikus szolgálatot, Csirszka 

Konrád karnagy vezetésével. Ennek a kórusnak az utódaként tekinthetünk 

napjainkban a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János 

karának Vegyeskórusára, melynek művészeti vezetője Váray Tamás 

főiskolai docens. Ők lépnek fel ezen az egyházzenei áhitaton 

templomunkban, Soós Gábor orgonaművésszel együtt. Az áhitaton többek 

között Gasparini, Stanley, Bach, Mozart, és Liszt művei csendülnek fel. 

 

 

 

 

mailto:plebaniagyor@sztimre.t-online.hu


 

Advent 

November 30-án, szombaton, este ¾ 6-kor tartjuk az első adventi 

gyertyagyújtást.  

 

December 1-jén Advent 1. vasárnapján kezdődik az új egyházi év. A 

2013-2014. liturgikus év az „A” jelzésű egyházi év lesz. 

 

December 1-től lesz megvásárolható a templomunk, egyházközségünk 

életét bemutató Szent Imre naptár. A plébániai naptárunk ebben az évben 

kétféle méretben lesz elérhető. A kisebbik naptár ára 800,- a nagyobbik 

naptár ára pedig 850,- forintba kerül. Kérjük, hogy a naptár 

megvásárlásával támogassák egyházközségünket.   

 

December 2-tól, hétfői naptól minden hétköznap reggel 6 órakor 

kezdődnek a hajnali szentmisék. Az esti szentmisék időpontja 

változatlanul 18 órakor lesz. 

 

December 2-tól lesz lehetséges előjegyeztetni a szentmise szándékokat a 

2014. esztendőre. A szentmisék előjegyzése a hivatalos órákban lesz 

lehetséges az irodán.  

 

Elsőpéntek 

December 6-án lesz az elsőpéntekes betegek látogatása Kérjük, hogy 

akinek idős, vagy beteg hozzátartozója az ünnepek előtt az otthonában 

szeretné elvégezni karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, december 

5-ig jelezze ezt a szándékát az irodán, vagy a sekrestyében. 

 

Szent Miklós ünnepe 

December 6-án, pénteken reggel 6 órakor görögkatolikus szertartás lesz 

templomunkban. 

 

December 7-én, szombaton délután 4 órakor szeretettel várjuk a 

gyerekeket templomunkba, ahova ellátogat hozzánk a Mikulás.  

 

 

 

 

 



Adventi zenei áhitataink 

December 8-án, vasárnap délután ½ 5-kor Simon Bence 

közreműködésével ütőhangszeres adventi zenei áhitat lesz 

templomunkban. Bence, Simon Csaba képviselőtestületi tagunk és  Braun 

Ildikó, a Schola karvezetőjének fia, aki az idén májusban Vilniusban 

megrendezett V. Nemzetközi Ütőhangszeres Verseny legmagasabb 

korcsoportjának győztese, amiért ezúton ismételten is gratulálunk neki.  

 

December 15-én, vasárnap az esti szentmise után adventi zenei áhitat lesz 

templomunkban a Cant’Art énekegyüttes közreműködésével, amelynek 

vezetője Müllerné Balogh Eszter. Orgonán közreműködik Soós Gábor 

orgonaművész. 

 

Előretekintés a karácsonyi ünnepkörre 

Lelkigyakorlat 

Adventi lelkigyakorlatunk december 19-én, 20-án és 21-én csütörtökön, 

pénteken és szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében. 

 

December 24-én, kedden Szenteste 

Reggel 6 órakor lesz az utolsó rorate.  

Délután 4 órakor kerül bemutatásra a pásztorjáték, melyet plébániánk 

ministránsai adnak elő.  

Este 10 órakor Jézus jászolba helyezése, majd szentmise. 

Éjfélkor szentmise. 
 

Karácsony 

December 25-én, szerdán és 26-án, csütörtökön a szentmisék vasárnapi 

rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.  

 

Szent Család vasárnapja 

December 29-én, Szent Család vasárnapján délután 4 órakor szentmise 

lesz a családokért. A szentmise végén külön-külön megáldjuk a 

családokat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy jöjjenek el minél többen és 

vegyünk részt családtagjainkkal ezen a szép és bensőséges szentmisén. 

 

Év végi hálaadás 
December 31-én, hétfőn, este 6 órakor hálaadó szentmise lesz. Éjjel ¾ 12-

től Szentségimádást tarunk, majd együtt köszöntjük az Új Esztendőt. 

 



PROHÁSZKA OTTOKÁR PÜSPÖK:  

 

SZENT IMRE PÉLDÁJA 

 

Az Isten a magyar nép elé nemcsak szent, dicső királyt, hanem 

szent, királyi ifjút is állított. A szent király az országra 

emlékeztet, melyben szent a törvény, szent a kormány, szent az 

igazság; de a szent ifjú a szent családra utal; nem a názáretire, 

hanem az első, Árpád véréből való, királyi családra. Családokból 

áll az ország, s a gyermek a család virága; a szent család az 

ország boldogságának föltétele. 

Valóban csodálatos dolog, hogy amint első ember az országban a 

király s első család a királyi család, a legelső királyi családnak 

első gyermeke, a nemzet első fia, egy szűzies ifjú, Szent Imre 

herceg. Isten adja, hogy a többi is ilyen legyen. Szent Imre azt 

hirdeti: Népem, ha élni akarsz, tiszta ifjúságod legyen. Ha folyik 

ereidben magyar vér, akkor az tiszta, szűzi ér legyen; nézd az első 

magyar ifjút! S az Isten azt a gondolatot a majdan növekvő nép 

szívébe bele akarta vésni azzal is, hogy Szent Imre még a 

házasságban is megóvta szüzességét. De hisz akkor magva szakad 

István családjának, s nem lesz, ki a trónon Imrét kövesse?... Félre, 

emberi gondolatok! Szent Imre hivatása más; ő eszményt hirdet; 

példája kihat századokra, s nemzetének nagyobb szolgálatot tesz, 

ha az erény uralmát benne biztosítja, mint ha az országot a maga 

arasznyi uralmával boldogítja. 
 
 

 

 

 
 

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

 


