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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

KATEKÉZIS, HITOKTATÁS, ÉLET A PLÉBÁNIÁN
Hitoktat{s
A hitoktatás az iskolákban szeptember 1-jén, csütörtökön, a plébánián pedig
szeptember 5-én, hétfőn kezdődik. A tanévnyitó szentmise, a Veni Sancte
szeptember 18-án, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz a diákmise keretében.
A hittanórákkal kapcsolatos minden tudnivaló az értesítő hátoldalán, illetve a
hittantermek hirdetőtábláján olvasható el.
Óvod{s hittan a pléb{ni{n
Az idén is lesz a plébánián óvodás hittan. Az ovis hittan hétfőnként délután 5
órakor kezdődik a plébánia II-es hittantermében. Az első ovis hittant október
3-án, hétfőn tartjuk. Kérjük a szülőket, hogy szeptember hónapban
szíveskedjenek beíratni gyermeküket az irodán a foglalkozásokra.
Ifjús{gi katekézis
Az ifjúsági csoport összejövetele pénteken esténként 7 órakor kezdődik
Mogyorósi Márk atya vezetésével. Szeretettel várjuk új tagok jelentkezését is.
Git{ros ének- és zenekar
Plébániánk gitáros ének- és zenekarába szeretettel várjuk az érdeklődőket. Az
énekpróbák hétfőnként este ¾ 7 órakor kezdődnek.
Ministr{nsok
Szeptembertől ismét várjuk új ministránsok jelentkezését. A ministránspróba
időpontja szombaton délelőtt 10 órakor van.

Schola
Szeptember 7-től kezdve minden szerdán este ¾ 7-kor szeretettel hívjuk és
várjuk az érdeklődőket templomunk énekkarába (Scholájába).
Laudes
Szeptember 1-től kezdve hétköznaponként reggel 7 órakor közösen
imádkozzuk a Reggeli Dicséretet (a Laudest). A Reggeli Dicséretben az
olvasmány után rövid prédikáció lesz a napi evangéliumról, és a
zárókönyörgés előtt szentáldozáshoz lehet járulni.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket szeptember 2-án és 9-én, pénteken látogatjuk.
Lélekzetvételnyi csend
Szeptember 5-től hétfőnként este 7 órára szeretettel várjuk a testvéreket
közös esti imádságunkra, melyet plébániánk gitáros ének- és zenekara vezet.
Lectio divina
Szeptember 10-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, melynek
témája: „Nem szolgálat az ember sorsa a földön? Nem
napszámos módján tölti el napjait?” (Jób 7,1-7)
Biblia-óra
Szeptember 13-án, kedden este ½ 7-kor várjuk ismét szeretettel az
érdeklődőket Biblia-órára.
Git{ros szentmise
Szeptember 17-én, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje

Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
szeptember 18-án, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.
Latin mise
Szeptember 25-én, vasárnap, a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin
nyelven imádkozzuk.

M{rk atya beköszntője

ogyorósi Márknak hívnak. 1987-ben születtem Sopronban, s a
Sopron melletti Kópházán nőttem fel három bátyámmal együtt
szüleimmel és anyai nagyszüleimmel való közösségben. 2006-ban a
győri bencés gimnáziumban érettségiztem, melyhez csodálatosan
szép hat esztendő köt. Nagy szeretettel emlékszem vissza gimnáziumi
éveimre! Csodálatos élmény volt a közösségi élet mellett a szerzetesatyák
életének szemlélése, a velük végzett zsolozsma, a velük való közösség.
Biztos alapot jelentett a későbbiekben, s jelent ma is. Ugyancsak 2006-ban
kértem és nyertem felvételt a győri szemináriumba, ahol két évet
töltöttem.
A jó Isten nagy ajándékának tartom anyanyelvemet, a gradistyei horvátot,
melynek köszönhetően 2008-ban Püspök atyánk a horvátországi Đakovo
kis városába küldött tanulmányaim végzésére, először csak egy évre, majd
pedig meghosszabbította egyetemi tanulmányaim befejeztéig. Életemben
először vállalkoztam a teljesen ismeretlenre, de a jó Isten vezette az
életemet, s most már mondhatom: gyönyörű három év áll a hátam mögött.
Életemnek ez a három éve megadta azt, hogy belelássak egy másik ország
egyházmegyéjének az életébe, örömeibe és nehézségeibe, s lássam azt is,
hogy ők az adott helyzetben mit és hogyan tesznek, ők pedig elfogadtak, s
mint sajátjukat szerettek.
Júniusban Püspök atya diakónussá szentelt Székesegyházunkban.
Diakónusi jelmondatomul az Úr Jézus főpapi imájának zárómondatát
választottam: „hogy a szeretet, amellyel engem szeretsz, bennük legyen”
(Jn 17, 26). Én ezzel a szeretettel jöttem Önök közé, hogy együtt
valósítsuk meg Isten akaratát. Nagyon sok jót hallottam az önök
plébániájáról és tapasztaltam is meg múlt évi látogatásaimkor. Mindez
örömmel és egyben egy kis félelemmel tölt el: vajon meg fogok-e felelni
az elvárásoknak és a rám váró feladatokat megtudom-e majd oldani?
Bízom az önök imádságaiban és egyben kérem is!
Márk atya

HITOKTATÁS RENDJE A SZENT IMRE PLÉBÁNIÁN
2011/2012-ES TANÉVBEN

OSZTÁLY

CSOPORT NEVE

IDŐPONT

HELY

HITOKTATÓ

Óvodások

Aprószentek

Hétfő

17.00 - 17.30

II. ter.

Móni néni

1-2. oszt. más iskolákból

Boldog II. János Pál pápa

Szerda

17.00 - 17.45

II. ter.

Móni néni

3. osztály (Kölcsey 3.a, 3.c)
3. osztály (Kölcsey 3.b)
3. osztály (Fekete, Móra)

Szent Márton
Szent György
Szent Imre

Hétfő
Kedd
Szerda

15.00 - 15. 45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45

II. ter.
II. ter.
I. ter.

P. Ági néni
Tamás atya
B. Ági néni

4. osztály

Szent Klára (Fekete, Móra)
Szent Tamás (Kölcsey I.)
Szent Ferenc (Kölcsey II.)

Szerda
Csütörtök
Csütörtök

16.00 - 16.45
15.00 - 15.45
16.00 - 16.45

II. ter.
I. ter.
I. ter.

Móni néni
Márk atya
Márk atya

5. osztály

Szent István
Szent Rita
Szent László

Hétfő
Hétfő
Kedd

15.00 - 15.45
16.00 - 16.45
16.00 - 16.45

I. ter.
I. ter.
I. ter.

Levente bácsi
P. Ági néni
Móni néni

6. osztály

Szent Margit
Boldog Gizella

Hétfő
Csütörtök

16.00 - 16.45
16.00 - 16.45

II. ter.
II. ter.

Levente bácsi
Levente bácsi

7. osztály

Szent Mónika
Szent Antal
Szent Gellért

Kedd
Szerda
Csütörtök

15.00 - 15.45
15.00 - 15.45
15.00 - 15.45

I. ter.
I. ter.
II. ter.

Móni néni
P. Ági néni
Levente bácsi

8. osztály

Boldog Mór
Szent Erzsébet
Szent Ágoston

Kedd
Szerda
Csütörtök

17.00 - 17.45
15.00 - 15.45
17.00 - 17.45

I. ter.
II. ter.
II. ter.

Móni néni
Móni néni
Levente bácsi

