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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 a szentmisék alkalmával. Lelki
vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Jézus szíve litániák
Június hónapban a Jézus Szíve litániát a szentmisék előtt ¾ 6-kor, a
ministránsok vezetésével imádkozzuk.
A csütörtöki szentségimádások és gyóntatások rendje nyáron
Június 1-től szeptember 15-ig csütörtökönként nem lesz
szentségimádás. Szentgyónási lehetőség a nyári időszakban
hétköznapokon az esti szentmisék előtt ¾ 6-tól lesz.
Pünkösd ünnepe
Június 5-én, Pünkösdhétfőn 3 szentmise lesz templomunkban,
délelőtt ½ 8 és 10 órakor, este pedig 6 órakor.
Gitáros szentmise
Június 4-én és 11-én, a ¾ 9 kor kezdődő szentmisén plébániánk
gitáros ének- és zenekara fog énekelni.
Biblia óra
Június 6-án, kedden este szeretettel várjuk a biblia csoport tagjait a
nyári szünidő előtti utolsó biblia órára.

Tanévzáró szentmise
Június 11-én, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz templomunkban a
tanévzáró szentmise, a Te Deum. A szentmise alkalmával kerül
kiértékelésre az elmúlt hónapok szorgalmas szentmisére járása, a
szentmise után pedig szeretettel látjuk vendégül a családokat, a
hittanos gyermeket valamint a diákmise látogatóit a
templomkertben.
Papszentelés
Június 17-én, szombaton délelőtt 10 órakor Dr. Veres András
megyéspüspök atya pappá szenteli Magyaros László diakónust a
győri Loyolai Szent Ignác Bencés templomban.
Úrnapja
Június 18-án, vasárnap, Urunk Szent Testének és Vérének
főünnepe, Úrnapja lesz. Az úrnapi körmenetet a 10 órakor kezdődő
szentmise végén tartjuk a szokott útvonalon az Erzsébet-Ligetben.
Ezen a vasárnapon ½ 12-kor elmarad a szentmise.
Szent László király ünnepe
Amint ismeretes a kedves Testvérek előtt, Dr. Veres András
megyéspüspök úr 2017. február 17-én nyitotta meg a győri
Nagyboldogasszony-székesegyházban a Szent László-évet.
Június 27-én dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti
érsek vezetésével ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar
Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a szomszédos országok
püspöki konferenciáinak képviselőivel a győri Dunakapu téren,
délelőtt 10 órakor.
Megyéspüspök atyánk szeretettel hív és vár minket, papokat és
híveket, a közös ünnepre. Ezúton tolmácsolom Püspök Atya kérését
és egyúttal én is buzdítom a Szent Imre Plébánia híveit, hogy a
lovagkirály trónra lépésének 940., szentté avatásának 825.
évfordulója alkalmából plébániánk minél nagyobb létszámban
képviselje magát e jeles ünnepen.

Részletes program:
Június 26. Hétfő
10.00-17.00
– Tudományos konferencia, könyv- és filmbemutató
Helyszín: Richter János Hangverseny- és Konferenciaterem
17.00 Illei János: Salamon király, Lászlónak foglya (zenés
történeti játék)
Előadja: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és
Társadalomtudományi Karának Boldog Özséb Színtársulata.
Helyszín: Richter János Hangverseny- és Konferenciaterem
18.30 Ünnepi vesperás Veres András győri megyéspüspök
vezetésével.
Helyszín: Dunakapu tér, szabadtéri színpad
20.00 Bogányi Gergely és a Győri Filharm. Zenekar koncertje
Helyszín: Dunakapu tér, szabadtéri színpad
Koncert után
Szerenád a Püspökvár tornyából
Előadja: Kiss Gy. László tárogatóművész
Június 27. Kedd
10.00 – 13.00
Ünnepi szentmise és hagyományos körmenet a Szent
László-hermával Edő Péter bíboros, esztergom-budapesti
érsek vezetésével
Helyszín: Dunakapu tér, szabadtéri színpad
19.00 A Ghymes együttes koncertje
Helyszín: Dunakapu tér, szabadtéri színpad
Katolikus Társadalmi Napok
Június 25-27-ig kerülnek megrendezésre a Katolikus Társadalmi
Napok is a Dunakapu téren. A kerekasztal-beszélgetéseket,
konferenciát, gyermekprogramot, valamint Fábry Kornél atya
előadását is tartalmazó színes programot „A család szeretete az
Egyház öröme” címmel rendezi meg a Caritas in Veritate Bizottság.
Részletes program megtekinthető a www.kattars.hu honlapon.

Előretekintés július hónapra
Elsőpéntek
Július 7-én, pénteken a szokott időpontban látogatjuk az
elsőpéntekes betegeket.
Ünnepek
július 11-én, kedden Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje,
július 25-én, kedden Szent Jakab apostol ünnepe, július 26-án,
szerdán pedig Szent Annának és Szent Joakimnak, a Boldogságos
Szűz Mária édesanyjának és édesapjának emléknapja lesz.

„Nézz csak körül, most dél van és csodát látsz,
az ég derüs, nincs homlokán redő,
utak mentén virágzik mind az ákác,
a csermelynek arany taréja nő
s a fényes levegőbe villogó
jeleket ír egy lustán hősködő
gyémántos testü nagy szitakötő.”
Radnóti Miklós: Június (1941)
„Düh csikarja fenn a felhőt,
fintorog.
Nedves hajjal futkároznak
meztélábas záporok.
Elfáradnak, földbe búnak,
este lett.
Tisztatestű hőség ül a
fényesarcú fák felett.”
Radnóti Miklós: Július

