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( 96/424-443; Fax: 96/525-735
www.szentimre.plebania.hu
152. szám
Email: plebaniagyor@sztimre.t-online.hu
Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 óra
és pénteken este 6 órától
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt
Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor

betegeket január 8-án látogatjuk.

Szentségimádás
Január 12-én, kedden templomunkban egész napos
Szentségimádás lesz. Reggel 7 órakor szentmise, majd
Szentségkitétel. Este 6 órakor ünne
tte
Szentségeltétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap
folyamán
minél
többen
keressük
fel
az
Oltári
ztust.
Gitáros mise
Január 16-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
január 17-én, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.

Ökumenikus imahét
Január 17-24-ig imahét lesz a Krisztusiújságon.

Lectio divina
Január 30-án, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására
divina témája a papság lesz. A hét alkalomból álló bibliai
elmékedéssorozatot Tájmel Antal csornai plébános atya fogja tartani.
Latin mise
Január 31-én
nyelven imádkozzuk.

órakor kezd

bruárra
Az

betegeket február 5-én látogatjuk.

Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja van. A hagyományos
Balázs-áldást
7-én a
szentmisék végén adjuk.
Február 13-án, szombaton farsangi bál lesz a hittanos gyermekeknek a
plébánián.
Február 17-én Hamvazószerda lesz.
2010-ben a lectio divina-n va
minden hónap utolsó szombatján 19:00-20:00
2010. január 30.
2010. február 27.
2010. április 24.
2010. május 30.
2010. szeptember 25.
2010. október 30.
2010. november 27.

"Az élet útját mutatod nekem."
Zsolt 15,11 (Szentelési jelmondatom.)

vagy személyekhez kötni. A hivatás története általában egy
folyamat, ritkán korlátozódik egy eseményre, de mindig személyes,
felismerését.
1996élete és s
2002-ben szenteltek pappá, azóta több helyen láttam el lelkipásztori
szolgálatot. Szentelési jelmondatom: „Az élet útját mutatod nekem.”
(Zsolt, 15.)
Most négy falu plébánosa vagyok. A szentségek kiszolgáltatása
mellett hitoktatással is foglalkozom. Lelkipásztori szolgálatom része
a beteglátogatás valamint a lelki beszélgetések mellett az imádság és
telemben fogalmazta meg:

közeledj Istenhez, azután vezess hozzá másokat.” (Oratio II, 71. PG
35,479)
Maróti Gábor atya

Imádság papi és szerzetesi hivatásokért

megmentését és megszentelését papjaidra bíztad, Neked ajánlom
örömét, áldozatát

lelkipásztori munkásságukat és áldozataikat. Áldd meg szavaikat és
imádságaikat, amelyeket az oltárnál, gyóntatószékben, a szószéken és az
iskolában, az egyesületekben vagy a betegek ágyainál mondanak. Óvd és
t a papi és szerzetesi
életre. Segítsd meg és szenteld meg mindazokat, akik papságra készülnek.
papok lelkének pedig add meg az örök nyugodalmat.
Ámen.
A januári szentségimádási napok rendje
Január 1.
Január 2.
Január 3.
Január 4.
Január 5.
Január 6.
Január 7.
Január 8.
Január 9.
Január 10.
Január 11.
Január 12.
Január 13.
Január 14.

Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika)
Loyolai Szent Ignác templom (Bencés)
Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita)
Szentháromság templom (Német Ispita)
Szent Erzsébet templom
Szent Anna templom (Orsolyita)
Urunk színeváltozása templom (Újváros)
Szent Kamillus templom
Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget)
Szent Anna templom (Szabadhegy)
Jézus Szíve templom (Gyárváros)
Szent Imre templom
Szentlélek templom
Szentháromság templom (Révfalu)

