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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: 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

2012. január

Lélekzetvételnyi csend
Január 2-től hétfőnként este 7 órára ismét szeretettel várjuk a
fiatalokat és a testvéreket közös esti imádságunkra, melyet
plébániánk gitáros ének- és zenekara vezet.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket január 6-án és 13-án látogatjuk.
Vízkereszt
Január 8-án, Vízkereszt ünnepén, a 10 órás
szentmise elején vízszentelés lesz, majd a
templomot körbejárva meghintjük a híveket is. A
kedves testvéreket buzdítjuk a házszentelés régi szép
hagyományának felelevenítésére. Aki szeretné
megszenteltetni házát vagy lakását, kérjük,
iratkozzon fel a sekrestyében. Az előzetes egyeztetés
alapján február végéig vasárnaponként a délutáni
órákban végezzük a házszentelés szertartását.
Vízkereszt vasárnapján délután 4 órakor szentmise lesz a családokért. A
mise végén külön-külön megáldjuk a családokat.

Szentségim{d{s
Január 12-én, csütörtökön templomunkban egész napos szentségimádás
lesz. Reggel 07.30 órakor szentmise, majd 08.00 órakor szentségkitétel.
Este 6 órakor ünnepi szentmise, előtte szentségeltétel. Kérjük a
testvéreket, hogy a nap folyamán minél többen keressük fel az
Oltáriszentségben köztünk levő Krisztust.
Git{ros szentmise
Január 14-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
január 15-én, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Ökumenikus imahét
Január 15-22-ig imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért.
A részletes program megtekinthető lesz a faliújságon.
Farsangi b{l
A Szent Imre Egyházközség képviselőtestülete a hívek örömének
szolgálatára, az egymással való találkozás és az egymással való ismeretség
erősítésére hosszú idők után újból megrendezi egyházközségi bálját
fiataloknak és felnőtteknek január 27-én, pénteken 19 órai kezdettel a
Kristály étteremben. A belépőjegyet január 9-én, hétfőtől hétköznaponként
az irodában, szombati és vasárnapi szentmisék után a bejáratnál lehet
venni 4000 forintért, ami tartalmazza a vacsora és a belépő költségét is.
Aki teheti, kérjük, tombolatárgy felajánlásával segítse bálunk sikerét.
Nagylelkűségüket előre is köszönjük. A szerény bevételt templomunk
orgonájának felújítására szeretnénk fordítani. További részletek a
faliújságon olvashatók.
Latin mise
Január 29-én, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin
nyelven imádkozzuk.

Antoine de Saint Exupéry im{ja

Uram! Nem csodákért és látomásokért fohászkodom, csak erőt kérek a
hétköznapokhoz. Taníts meg a kis lépések művészetére! Tégy
leleményessé és ötletessé, hogy a napok sokféleségében és forgatagában
időben rögzítsem a számomra fontos felismeréseket és tapasztalatokat.
Segíts engem a helyes időbeosztásban. Ajándékozz biztos érzéket a dolgok
fontossági sorrendjének, elsőrangú vagy csupán másodrangú fontossága
megítéléséhez.
Erőt kérek a fegyelmezettséghez és a mértéktartáshoz, hogy ne csak
átfussak az életen, de értelmesen osszam be napjaimat, észleljem a
váratlan örömöket és magaslatokat. Őrizz meg attól a naiv hittől, hogy az
életben minden simán kell, hogy menjen. Ajándékozz meg azzal a józan
felismeréssel, hogy a nehézségek, kudarcok, sikertelenségek, visszaesések
az élet magától adódó ráadásai, amelyek révén növekedünk és érlelődünk.
Küldd el hozzám a kellő pillanatban azt, akinek van elegendő bátorsága
és szeretete az igazság kimondásához. Az igazságot az ember nem
magának mondja meg, azt mások mondják meg nekünk. Tudom, hogy sok
probléma éppen úgy oldódik meg, hogy nem teszünk semmit. Kérlek
segíts, hogy tudjak várni. Te tudod, hogy milyen nagy szükségünk van a
barátságra. Add, hogy az élet legszebb, legnehezebb, legkockázatosabb és
legtörékenyebb ajándékára méltók lehessünk.
Ajándékozz elegendő fantáziát ahhoz, hogy a kellő pillanatban és a
megfelelő helyen szavakkal vagy szavak nélkül egy kis jóságot
közvetíthessek. Őrizz meg az élet elszalasztásának félelmétől. Ne azt add
nekem, amit kívánok, hanem azt, amire szükségem van. Uram! Taníts meg
a kis lépések művészetére!
Ámen.

A janu{ri szentségim{d{si 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)

Előretekintés febru{rra
Az elsőpéntekes betegeket február 3-án és 10-én látogatjuk.
Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A gyertyaszentelés
szertartása és az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik.
Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja van. A hagyományos
Balázs-áldást ezen a napon, és az ezt követő vasárnapon, 5-én a
szentmisék végén adjuk.
Február 3-11-ig minden este ¾ 6-kor imádkozzuk a lourdes-i kilencedet.
Február 11-én, szombaton, délután 4 órakor ünnepi szentmise lesz,
melynek keretében a Betegek kenetében részesítjük rászoruló
testvéreinket.
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Hétfőn és Szerdán: 1700-1800

