SZENT IMRE ÉRTESÍTŐ
 96/424-443; Fax: 96/525-735
www.szentimre.plebania.hu 166-167. szám
E-mail: plebaniagyor@sztimre.t-online.hu
Szentmisék és szertart{sok rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor
Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise; vas{rnaponként ½ 8, ¾ 9, 10,
½ 12 és este 6 órakor szentmise
Szentgyón{si lehetőségek: Kedden és csütörtökön reggel 7 órakor;
csütörtökön a szentségim{d{s alatt, péntekenként az esti szentmise
alatt; vas{r- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 ór{s miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre b{rmikor egyeztethető időpont

2011. Húsvét

Szeretet köteléke
Április 10-én, vasárnap délután 4 órakor bemutatásra
kerül templomunkban a Szeretet köteléke c. színdarab
Assisi Szent Ferenc és Szent Klára életéről. A
színdarabot a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási
Központ diákjai adják elő. Szeretettel várjuk a kedves
testvéreket. A színdarabot Húsvét után megismételjük.
Nagyböjti lelkigyakorlat
Április 10-12-ig este 6 órakor lelkigyakorlat lesz templomunkban.
Délután 5 órától valamint a szentmise alatt szentgyónási lehetőség lesz,
majd este 6 órakor szentmise szentbeszéddel. A lelkigyakorlat vezetője
Winkler Zsolt öttevényi plébános atya lesz.

Keresztút
Április 15-én, pénteken ½ 6-kor a Képviselőtestület vezetésével
imádkozzuk a keresztutat.

Git{ros szentmise
Április 16-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
április 17-én, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.

Dsida Jenő:
Húsvéti ének az üres sziklasír mellett
(részlet)
Bűneimnek nincsen számok.
Mindent bánok, mindent szánok
és a sajgás, mely gyötör
nem is sajgás, már gyönyör.
Hamuval szórt, nyesett hajjal
ér engem e húsvéthajnal
és az üres sírgödör.

Lábadozó régi hitben
egész nap csak ülök itten.
Lelkemet nagy, jó meleg,
szent fuvallat lepte meg,
lent az odvas, szürke barlang
mélyén muzsikál a halk hang,
ahogy könnyem lecsepeg.

Bámulok a nyirkos, görbe
kősziklába vájt gödörbe,
bénán csügg le a karom,
tehetetlen két karom…
Te kegyelmet mindig oszthatsz,
feltámadtál s feltámaszthatsz,
hogyha én is akarom.

Az én Uram újra él most,
országútján mendegél most,
áprilisban fürdik és
aranyozza napsütés,
ahol lépked, jobbra-balra
ezer madár fakad dalra
s ring, hullámzik a vetés.

A NAGYHETI SZERTART[SOK RENDJE
[prilis 17. Vir{gvas{rnap

De. 10 órakor ünnepi szentmise lesz barkaszenteléssel,
körmenettel. Az evangélium helyén Szent Máté passióját
énekli a Schola. A szentmisére gyülekező a templomban van,
a liturgia elején közösen vonulunk ki az urnakertbe.
[prilis 19. Nagykedd

Az este 6 órai szentmise helyett görög katolikus szertartás lesz, az ún.
előszenteltek liturgiája, melyet Tóth András görög katolikus parókus
vezet.
[prilis 21. Nagycsütörtök

De. 9 órakor püspöki Olajszentelési mise lesz a Bazilikában.
Templomunkban este 6 órakor kezdődik a szentmise az Utolsó Vacsora
emlékére. A szentmise keretében lesz a lábmosás szertartása, majd a mise
végén oltárfosztás, illetve virrasztás Jézus búcsúbeszédének
felolvasásával.
Este 9 órakor Jeremiás siralmait énekeljük.
[prilis 22. Nagypéntek

De. 9 órakor keresztút.
Este 6 órakor Urunk szenvedésének ünneplése.
[prilis 23. Nagyszombat

Reggel 9 órakor Reggeli dicséretet imádkozunk.
A Húsvéti Vigília mise este 8 órakor kezdődik a tűzszenteléssel. Urunk
feltámadásának ünnepi szertartása végén tartjuk a hagyományos
körmenetet.
[pr. 24. Húsvétvas{rnap – [pr. 25. Húsvéthétfő

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: 730; 845; 1000;
1130 és 1800 órakor. Húsvétvasárnap a 730 és a 1000 órai
misék végén ételmegáldás lesz, az esti szentmise előtt
1730-kor imádkozzuk az ünnepi Vesperást.

Előretekintés m{jusra
Május 1-jén, Anyák napján a ¾ 9-kor kezdődő diákmisében
köszöntjük fel az édesanyákat, nagymamákat és a dédnagymamákat.
Májusban minden este a szentmise előtt ¾ 6-kor énekeljük a lorettói litániát.
Az elsőpéntekes betegeket május 6-án és 13-án látogatjuk.
Az elsőáldozások időpontja:
Május 1.: Csejtey Móni néni és Őrfy Marika néni elsőáldozó csoportja
Május 8.: Pozsgai Ági néni péterfys elsőáldozó csoportja
Május 15.: Pozsgai Ági néni plébániai elsőáldozó csoportja
Május 22.: Tamás atya, Gábor atya és Iboly néni elsőáldozó csoportja
A bérmálás időpontja: május 29. délután 4 óra
Ima a csal{dokért
Isten Fia, aki emberi család gyermeke lettél, imádunk és kérünk téged,
légy példaképünk és üdvözítőnk! Te engedelmeskedtél Máriának és
Józsefnek.
E szent titok által tanítsd gyermekeinket tiszteletre és engedelmességre!
Urunk, Jézus, te szeretted szüleidet, és ők is szerettek téged. Erősíts meg
minden családot békességben és kölcsönös szeretetben!
Add, hogy minden családi otthonban tiszteljék Istent! Aggódó szüleid
harmadnapon Atyád házában találtak meg téged, taníts minket arra, hogy
mindenekelőtt Isten országát szeressük, bízva szent ígéretedben, hogy
minden szükségeset megkapunk attól, aki minden szál hajunkat is számon
tartja!
Ámen.
Turcsik György atya
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
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