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Szentmise és liturgikus rend: Hétköznaponként reggel 7 órakor
szentmise vagy Reggeli Dicséret és este 6 órakor szentmise
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise
hétköznapokon este 6 órától
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt
Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor

Papszentelés a Bazilikában
Június 18-án dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya
diakónussá szentelte Kaposi Gábor és Vadász
Zoltán
pappá szentelte Kovács Pál
diakónusunkat. Gratulálunk Nekik, és Isten
segítségét kérjük egész papi életükre!
Püspök atya augusztus elsejével felmentette segédlelkészi szolgálata alól
Tenger Szilárd káplán atyát, és kinevezte Dunaszeg, Dunaszentpál és
Mecsér plébániák plébánosává.
feladatához Isten erejét kérjük Szilárd atya számára.
Mivel a Szent Imre plébánia nem kap Szilárd atya helyett új káplánt,
püspök atya fölmentette a Szent Imre plébánia plébánosát Nagybajcs
oldallagos ellátása alól.
Bellovics
Gábor
plébániánkra. Gábor atya Rómában végzi tanulmányait és nincs még
pappá szentelve, így
, a prédikációkban, az
áldoztatásban, a temetések alkalmával, valamint hitoktatásban lesz
segítségünkre. Nagy szeretettel fogadjuk mindannyian, Isten hozta
közénk!

Változások a hétköznapi szertartások rendjében
Augusztus elsej

fölvenni. A miseszándék nélküli napokon 7 órakor közösen imádkozzuk a Reggeli
Dicséretet (a Laudest). A Reggeli Dicséretben az olvasmány után rövid prédikáció
edden, csütörtökön, pénteken és
szombaton. Január 1csak Reggeli Dicséret lesz.
A gyóntatás rendje
az esti szentmisén
Kedden
Reggeli Dicséret alatt
az esti szentmisén
Szerdán
az esti szentmisén
Csütörtökön Reggeli Dicséret alatt
az esti szentmisén
Pénteken
Reggeli Dicséret alatt
az esti szentmisén
Szombaton Reggeli Dicséret alatt
az esti szentmisén
Vasárnap
½ 8-as és ¾ 9-es szentmiséken
10 órás szentmisén
½ 12-es szentmisén
az esti 6 órás szentmisén

Deés Ferenc atya
Tamás atya
Deés Ferenc atya
Deés Ferenc atya
Tamás atya
Deés Ferenc atya
Tamás atya
Tamás atya
Tamás atya
Deés Ferenc atya
Deés Ferenc atya
Horváth Dori Imre atya
Horváth Dori Imre atya, Tamás atya
Tamás atya

Megújul a honlapunk
Örömmel értesítjük a kedves testvéreket, hogy augusztustól megújul plébániánk
honlapja. A honlappal kapcsolatos bármilyen észrevételt szívesen fogadunk a
szentimre.gyor@gmail.com címre.
augusztus 6-án látogatjuk. Tamás atya betegeit a szokott
Nagyboldogasszony
Augusztus 15-

nepe lesz.

Szent István király ünnepe
Augusztus 20-án, csütörtökön vasárnapi miserend lesz. A 10 órás szentmise végén
megáldjuk az új kenyeret.
Latin mise
Augusztus 29imádkozzuk.

lven

edves Szent Imrés hívek!
A búcsúzás pillanata mindig nagyon nehéz! Nehéz

nap színfoltot vittek az életembe.
Szívemben mindig örök emlékként fognak ott maradni a
csodálatos és hangulatos adventi hajnalok, a mindig színvonalasan
együtt élhettem át Karácsony és Húsvét meghitt pillanatait.
Külön köszönetemet fejezem ki plébános úrnak, Tamás atyának,
akivel 2007-ben együtt kezdtük el tovább vinni azt a szép örökséget,
melyet Radó Tamás atya hagyott reánk. Tamás atya a Jóisten adjon
m, reátok is hálás szívvel
gondolok, kedves ministránsok, akik életem legcsodálatosabb
Szívemben mindig ott maradnak az együtt eltöltött karaoke
atok. Maradjatok
mosoly arcotokon, mellyel felém közvetítettétek Krisztus Urunk és
Egyházunk örök fiatalságát.
Kedves Szent Imrés hívek! Nektek is mindent köszönök,
köszönöm a sok jó biztatást,
visszatérjek hozzátok. Én magam most azt tudom ígérni, hogy új
állomáshelyemen, Dunaszegen, minden egyes nap imádkozni fogok
értetek, imádkozni fogok és ké
áldja meg az életeteket. Most nehéz az elválás, de hiszem, hogy az
én Jó pásztorom, aki számon tartja minden ígéretemet, tudja miért
engem vezérelt egy új nyáj élére! A Jó pásztor szavával köszönök el
imondom: béke veletek, valóban érezzétek meg azt
a békét, amelyet én három éven keresztül megéltem köztetek.

melynek címe:
A te tavadnál
Mikor meghívtál egykoron
Csillogó ezüsthold fénylett,
S láttam egy érzéki patakot,
Mely csak nekem rémlett.

Kinyitottad szívem kapuját,
Bennem is forrásra leltél,
S milyen jó a humorod,
Mindenki Tengerévé tettél!

Mintha már jártam volna ott,
Ajkam szomját oltotta kedvesen,
S te pedig szóltál ismét nékem,
Szívhez szólóan, méltón, csendesen!

Ma már én is vizet adok,
Szegénynek, elesettnek, vaknak,
Hirdetve boldog igazságod,
Mily jó azoknak, kik tavadnál laknak!
Szilárd atya

szeptember 3-án új beosztás szerint látogatjuk
Bellovics Gábor atyával. A beosztás rendjét a betegekkel személyesen
fogjuk megbeszélni.
Hitoktatás

A hitoktatás az iskolákban szeptember 1-jén, szerdán, a plébánián pedig
szeptember 6entmise, a Veni Sancte
szeptember 12¾ 9-kor lesz a diákmise keretében.
Biblia-óra
Szeptember 14-én, kedden este 7 órakor várjuk ismét
-órára.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat szeptember 19-én, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.

