SZENT IMRE ÉRTESÍTŐ
 96/424-443; Fax: 96/525-735
www.szentimre.plebania.hu
180. szám
www.facebook.com/szentimregyor E-mail: plebaniagyor@sztimre.t-online.hu
Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor
Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise;
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise
Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt,
Péntekenként este ½ 6-tól a szentmiséig,
Vasár- és ünnepnapokon ¾ 9-es, 10-es, ½ 12-es és 18 órás miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

2012. november

Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket november 2-án látogatja Tamás atya.
Mindenszentek
November 1-jén, csütörtökön 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, pénteken az altemplomban reggel 9-kor, az urnakertben
délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 órakor lesznek szentmisék.
Az altemplomban és az urnakertben a szentmisék után megáldjuk a
sírhelyeket.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
november 18-án, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.
Krisztus Király vasárnapja
November 25-én, az egyházi év utolsó vasárnapján, az esti szentmise után
a fennállásának 30. évfordulóját ünneplő Sani Singers énekegyüttes zenei
áhítatára szeretettel várjuk a testvéreket.

Szent Imre Napok a plébánián
Ünnepi évének megnyitása, valamint a programsorozat meghirdetése:
November 4-én, vasárnap este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Szent Imre
tiszteletére, majd ezt követi a matutínum. Az ünnepi szentmisét a Győri
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapjaival és elöljáróival
fogjuk ünnepelni. Az esti szentmisén, melyet dr. Németh Gábor prefektus
atya mutat be, ünnepi szentbeszédet mond Marics István spirituális atya.
November 5-én, hétfőn, egész napos Szentségimádás lesz
templomunkban. Reggel ½ 8-kor szentmise lesz a Szent Imre oltárnál,
majd a szentmise után ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Este
5 órakor szentóra, majd ¾ 6-kor szentségeltétel. Az este 6 órakor
kezdődő ünnepi szentmisét, Németh László pápai prelátus, lipóti esperes
plébános atya mutatja be. A szentmisén és az azt követő zenei áhítaton
közreműködik a Cant’Art énekegyüttes.
November 10-én, szombaton ½ 5-kor szeretettel várjuk a kedves
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, a Lectio Divinára, melynek
témája: „Menj és tégy te is hasonlóképpen.”(Lk 10,25-37)
November 17-én, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat az egész napos
ifjúsági találkozóra, melynek mottója: Vidd tovább a lángot. Érkezés és
regisztráció 09.00 órától, majd a nap folyamán előadások, játékok és
kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor szentmise zár le. Az
ifjúsági találkozó vezetője: dr. Füzes Ádám atya, a budapesti Szent Család
plébánia plébánosa. Szeretettel várjuk a fiatalokat 6. osztályos kortól.

Előretekintés decemberre
Advent
December 2-án lesz Advent 1. vasárnapja.
Az első gyertyagyújtást december 1-jén, szombaton, este ¾ 6-kor
tartjuk.
A hajnali szentmisék december 3-tól, hétfőtől minden hétköznap reggel
6 órakor kezdődnek.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket december 7-én látogatjuk.
Szent Miklós ünnepe
December 6-án, csütörtökön reggel 6 órakor görögkatolikus szertartás
lesz, melyet Tóth András parókus mutat be.
Lectio divina
December 8-án, szombaton ½ 5-kor szeretettel várjuk a kedves
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Fiam
halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült.” (Lk. 15,1-3.11-32)
December 9-én, délután 4 órakor szeretettel várjuk a gyerekeket
templomunkba, ahova ellátogat hozzánk a Mikulás. 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000

Kozma László: Szent Imre himnusz
Reménnyel az ország, tiszta hittel várta,
Véle folytatódjék István királysága.
Térdre hullott Imre, és lelkét kitárta,
Hozzád szállt imája:
Tőled van, Isten, királyok hatalma,
Krisztus, feléd fordul nemzetek bizalma,
Adj olyan hatalmat, vezetni a népem,
Hogy tehozzád térjen.
Add, Uram Isten, bár életem árán,
Kereszt uralkodjék magyarok hazáján.
Terjeszd ki e földre megváltó kegyelmed,
Néped fölemeljed.
Bakony erdejében fohászkodik Gellért:
Érleld meg e földön szőlődnek gerezdjét.
Amely tested rejti, áldozati ostya,
Megváltásunk hozza.
Veszprém városában Gizella királyné,
Szíve dobbanása rebbenő madáré.
Templomi palástba hímzi arany álmát:
Boldog Magyarország fényes ragyogását.
Hallgasd meg kérését, ki messziről tért meg,
Hazajöttem ide, óvjad ezt a népet,
Ne hagyja el béke, bőség és szerencse,
Jövő dicsőségre a fiam vezesse.
Túl emberi terven szándéka Istennek
Más utat készít hívének, a szentnek.
Földi hiúságot aki megvetette,
Magához emelte.
Így teljesült be imádságod végleg:
Szent Imre herceg, vezetheted néped.
Nyertél az Úrtól nem romló hatalmat,
Hitünk hogy megtartsad.

