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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,    

                  Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor 

Szentgyónási lehetőségek:  

Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén. 

Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont. 
 

 

  

Ünnepi szertartás- és miserend Karácsony hetében,  

és az azt követő időszakban,  

valamint a hivatalos nyitva tartási idők az ünnepek alatt 

 

December 21. vasárnap – Advent IV. vasárnapja: a vasárnapi miserend 

kiegészül a délután 4 órakor kezdődő Mocorgók miséjével, melyre 

szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat. 

 

December 24. szerda – Szenteste napja 

 Reggel 6 órakor kezdődik az idei utolsó Rorate, hajnali szentmise. 

 Délután 4 órakor kerül bemutatásra a Betlehemes játék, amelyet 

hagyományainkhoz híven plébániánk ministránsai adnak elő. A 

pásztorjáték alatt gyújtjuk meg a karácsonyi fényeket a szentélyben 

elhelyezett Betlehemnél, valamint a főoltár mögött és a 

mellékoltárokon. 

 Este 10 órakor Jézus jászolba helyezésének szentmiséje kezdődik 

a Betlehemi láng behozatalával, valamint Jézus jászolba 

helyezésének szentmiséje. 

 Éjfélkor szentmisét mutatunk be a Megváltó születésének 

tiszteletére. 

Szenteste napján az altemplom és az urnakert reggel 6 órától az éjféli 

mise végéig lesz látogatható. 
 

December 25. csütörtök – Karácsony napja  

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 

és este 6 órakor.  
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December 26. péntek – Szent István vértanú ünnepe 

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 

és este 6 órakor.  

 

December 27. szombat – Szent János apostol ünnepe 

Este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Szent János apostol tiszteletére.  

 

December 28. vasárnap – Szent Család ünnepe 
Szent Család napján a szentmisék vasárnapi rendje kiegészül a délután 4 

órakor kezdődő családokért bemutatott szentmisével. Ezen a napon a 

szentmisék a következő időpontokban lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 

12, délután 4 és este 6 órakor. A délután 4 órakor kezdődő szentmise 

végén külön-külön is megáldjuk a családokat. Kérjük a kedves testvéreket, 

hogy jöjjenek el minél többen és vegyünk részt családtagjainkkal együtt 

ezen a szép és bensőséges szentmisén. 

 

December 29. hétfő és 30. kedd – Karácsony nyolcada 

December utolsó napjaiban a hétköznapokon a szokott rend szerint este 6 

órakor lesznek a szentmisék. Esti dicséretet, szentségimádást, litániát 

január 15-ig nem tartunk. 

 

December 31. szerda – Év végi hálaadás  
Az év utolsó napján este 6 órakor hálaadó szentmise lesz az elmúlt évre 

visszatekintő szentbeszéddel, a szentmise végén szentségi áldással. Éjjel 

nem tartunk szentségimádást. 

 

2015. január 1. csütörtök – Újév, Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe  

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 

és este 6 órakor. 

 

Január 2. péntek – Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely napja 

A szentmise a hétköznapi rend szerint este 6 órakor lesz. 

 

December 24-én, szerdától december 29-én, hétfő reggelig, valamint 

december 31-én, szerdától január 5-én, hétfő reggelig az iroda zárva 

lesz. Hivatalos ügyintézés az ünnepek alatt nem lesz lehetséges. 

 

 

 



Lélekzetvételnyi csend 
Január 5-től hétfőnként este a szentmise után ismét szeretettel várjuk a 

fiatalokat és a testvéreket közös esti imádságunkra, melyet plébániánk 

gitáros ének- és zenekara vezet. 

 

Január 6. kedd – Urunk megjelenésének főünnepe 

Vízkereszt főünnepe parancsolt ünnep, melyen 

kötelező a szentmisén való részvétel. Ezen a 

napon három szentmise lesz templomunkban, 

délelőtt ½ 8, 10 és este 6 órakor. Vízkereszt 

ünnepén, az este 6 órakor kezdődő szentmise 

elején vízszentelés lesz, majd a templomot 

körbejárva meghintjük a híveket is. A kedves 

testvéreket buzdítjuk a házszentelés régi szép 

hagyományának felelevenítésére. Aki szeretné 

megszenteltetni házát vagy lakását, kérjük, 

iratkozzon fel január hónapban a sekrestyében. Az előzetes egyeztetés 

alapján február végéig péntekenként és vasárnaponként a délutáni órákban 

végezzük a házszentelés szertartását. 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket január 9-én, pénteken látogatjuk. 

 

A januári szentségimádási napok rendje 
 

Január 1. Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika) 

Január 2. Loyolai Szent Ignác templom (Bencés) 

Január 3. Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita) 

Január 4. Szentháromság templom (Német Ispita) 

Január 5. Szent Erzsébet templom 

Január 6. Szent Anna templom (Orsolyita) 

Január 7. Urunk színeváltozása templom (Újváros) 

Január 8. Szent Kamillus templom 

Január 9. Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget) 

Január 10. Szent Anna templom (Szabadhegy) 

Január 11. Jézus Szíve templom (Gyárváros) 

Január 12. Szent Imre templom 

Január 13. Szentlélek templom 

Január 14. Szentháromság templom (Révfalu) 

 



Szentségimádás a Szent Imre templomban 
Január 12-én, hétfőn templomunkban egész napos szentségimádás lesz. 

Reggel ½ 8 órakor szentmise, majd szentségkitétel. Este 6 órakor ünnepi 

szentmise, előtte szentségeltétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap 

folyamán minél többen keressük fel az Oltáriszentségben köztünk levő 

Krisztust. A kitett lapokon iratkozzunk fel az Oltáriszentség őrzésére.  

 

Gitáros szentmise 

Január 17-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

január 18-án, vasárnap délután 4 órakor a 

„Mocorgók miséjére”. 

 

 

Ökumenikus imahét 
Január 19-24-ig imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért. 

A részletes program megtekinthető lesz a faliújságon. 
 

 

 

 
 

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

 

 

Ünnepi nyitva tartás az irodán: 

December 22-én és 23-án, hétfőn és kedden: de. 09
00

-12
00 

December 29-én és 30-án, hétfőn és kedden: de. 09
00

-12
00 

 

 

 


