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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 óra
Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt,
péntekenként az esti szentmise alatt
Vasár- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

2010. november

Mindenszentek
November 1-jén, hétfın ½ 8-kor, 10 órakor és este 6 órakor lesznek
szentmisék. Az este 6 órai szentmise után halottakért végzett esti
ájtatosságot tartunk.
Halottak napja
November 2-án, kedden az altemplomban reggel 9-kor, az urnakertben
délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 órakor lesznek szentmisék.
Az altemplomban és az urnakertben tartott szentmisék után megáldjuk a
sírhelyeket.
Az altemplom és az urnakert ünnepi nyitvatartása
Október 31-tıl november 7-ig az altemplom és az urnakert
reggel 7-tıl este 8-ig tart nyitva.
Elsőpéntek
Az elsıpéntekes betegeket november 5-én látogatjuk.

zent Imre ünnepe
November 4-én, csütörtökön este 6-kor elıesti szentmise lesz
Szent Imre tiszteletére, majd ezt követi a matutínum. Az ünnepi
szentmisét a Gyıri Hittudományi Fıiskola és Papnevelı Intézet
kispapjaival és elöljáróival fogjuk ünnepelni. Az esti
szentmisén ünnepi szentbeszédet mond Lukácsi Zoltán rektor
atya.
November 5-én, pénteken egész napos Szentségimádás lesz
templomunkban. Reggel 7 órakor Reggeli Dicséret Szent Imre
tiszteletére. ½ 8-kor szentmise a Szent Imre oltárnál, majd a szentmise
után ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Este 5 órakor
szentóra, majd ¾ 6-kor szentségeltétel. Este 6 órakor ünnepi szentmise,
melyet Dr. Martos Balázs Levente atya mutat be.
Ifjúsági találkozó
November 6-án, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat az egész napos
ifjúsági találkozóra.
Érkezés és regisztráció 9 órától, majd a nap folyamán elıadások, játékok
és kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor püspöki
szentmise zár le. Szeretettel várjuk a fiatalokat 12 éves kortól.
Ifjúsági Lelkigyakorlat
November 5-7-ig Egyházmegyei Ifjúsági Lelkigyakorlat lesz a
gyırújbaráti Apor-üdülıben. A lelkigyakorlatot Dr. Martos L.
Balázs atya vezeti. Jelentkezni november 3-ig lehet a plébánia
honlapján vagy az irodán a hivatalos órákban. A részvételi díj:
3000 Ft.
Pannónia virága
November 14-án, vasárnap délután 4 órakor bemutatásra kerül
templomunkban a Pannónia virága c. színdarab Szent Imre
herceg életérıl. A színdarabot Tenger Szilárd atya írta és a
Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ diákjai adják
elı. Szeretettel várjuk a híveket, gyermekeket
és felnıtteket egyaránt!

Gitáros szentmise

November 20-án, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros énekés zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje

Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
november 21-én, vasárnap délután 4
órakor a „Mocorgók miséjére”.
Krisztus Király vasárnapja

Szeretettel hívunk mindenkit az egyházi évet lezáró Szentségimádásra
november 20-án, szombaton az esti szentmise után. Az Oltáriszentség
jelenlétében felajánljuk egyházközségünket, családjainkat Jézus
Szentséges Szívének.
November 21-én, Krisztus Király vasárnapján a délelıtt 10 órakor
kezdıdı szentmisében kerül sor az új ministránsok beöltözésére.
Este 7 órakor a Sani Singers együttes énekel.
Lectio divina

November 27-én szeretettel várjuk a kedves testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Jobban szeretsz engem, mint
ezek?...” (Jn 21,1-19)

Halottainkért
Végtelenül jóságos, irgalmas Úristen! Könyörülj minden meghalt hívı
lelkén, kik még a tisztítóhelyen szenvednek. Engedd, hogy kínjaiktól
megszabaduljanak és örök birodalmadba felvétessenek. Annak pótlása
végett, amivel ezek igazságodnak még tartoznak, felajánlom neked
mindazt, amit szent Fiad e földön tett és szenvedett. Fogadd el,
legkegyelmesebb Atyám, azok mulasztásaiért és hanyagságaiért szent
Fiad jótetteinek és érdemeinek sokaságát; azon méltatlanságokért pedig,
melyekkel téged illettek, Fiadnak kínjait, fájdalmait, sebeit és
szenvedéseit, melyeket azokért elviselt; és ama büntetésekért, melyeket
még el kell viselniük, a keserő halált, melyet szent Fiad érettük
szenvedett. Engedd, hogy Fiadnak azokért is kiontott drága szent Vére
tisztulásukra, enyhülésükre és szabadulásukra szolgáljon. Mutasd meg
irántuk, mennyei Atyám, végtelen irgalmasságodat, és vedd fel ıket
magadhoz az örök boldogságba, hogy Téged a mennyben szentjeiddel
együtt szüntelenül dicsérjenek és magasztaljanak. Ámen.

Radnóti Miklós:
December

Délben ezüst telihold
a nap és csak sejlik az égen.
Köd száll, lomha madár.
Éjjel a hó esik és
angyal suhog át a sötéten.
Nesztelenül közelít,
mély havon át a halál.

Előretekintés adventre és decemberre
Advent
November 28-án lesz Advent 1. vasárnapja.
Az elsı gyertyagyújtást november 27-én, szombaton,
este ¾ 6-kor tartjuk.
November 28-án a délelıtt 10 órakor kezdıdı szentmisét
latin nyelven imádkozzuk.
A hajnali szentmisék november 29-tıl, hétfıtıl minden reggel 6 órakor
kezdıdnek.
Elsőpéntek
Az elsıpéntekes betegeket december 3-án és 10-én látogatjuk.
Szent Miklós ünnepe
December 5-én, délután 4 órakor szeretettel várjuk a gyerekeket
templomunkba, ahova ellátogat hozzánk a Mikulás. ☺
December 6-án, hétfın reggel 6 órakor görög katolikus szertartás lesz,
melyet Tóth András parókus mutat be.

