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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként este 6 órakor
szentmise; keddtől péntekig reggel 7 órakor Reggeli Dicséret
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise
Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon a ½ 8, a ¾ 9-es, a 10-es, a ½ 12-es
és az esti 6 órás miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

Május litániák
A lorettói litániát májusban esténként a szentmise befejező
áldása után közösen fogjuk énekelni.
Édesanyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük az
édesanyákat, nagymamákat és dédnagymamákat.
Lectio divina
Május 11-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a
testvéreket a Szentírás imádságos olvasására,
melynek témája: „Bízzál, kelj fel, téged hív!” (Mk
10,46-52). A lectio divinát Tájmel Antal atya, a
szabadhegyi Szent Anna templom plébánosa tartja.

Felnőttek beavató szentségfelvétele
Május 12-én, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmise keretében
12 felnőtt testvérünk járul a beavató szentségek (keresztelés elsőáldozás,
bérmálás) valamelyikéhez. Imádkozzunk a szentségek felvétele előtt álló
testvéreinkért.
Gitáros szentmise
Május 18-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.

Bérmálás
Május 19-én, Pünkösdvasárnap délután 3 órakor lesz templomunkban a
bérmálás. A bérmálás szentségét Dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya
szolgáltatja ki fiataljainknak.
Családok szentmiséje
Május hónaptól szeptember hónapig a mocorgók
miséje szünetel. Szeretettel hívjuk a kisgyermekes
családokat a délelőtt ¾ 9 órakor tartott
családi szentmiséinkre.

Előretekintés júniusra
Jézus Szíve litánia
Június hónapban az esti szentmisék után közösen imádkozzuk a Jézus
Szíve litániát.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket június 7-én látogatjuk.
Laudes
Június 10-től szeptember 9-ig nem lesz reggeli dicséret a templomban.

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

70 éves jubileumi ünnepségek
ájus
Május 30-án, csütörtökön délután érkeznek meg a Magyar
Szentcsalád, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre
ereklyéi Balatonalmádiból templomunkba. Az ereklyéket a
Balatonalmádi hívek zarándokcsoportja kíséri.
Ünnepi szertartásrend:
17.00 az ereklyék fogadása,
18.00 ünnepi szentmise, melyet Szabó János, Balatonalmádi
plébánosa mutat be. A szentmise után fogadás a
templomkertben.
Május 31-én, pénteken egész napos Szentségimádás.
Ünnepi szertartásrend:
07.00 szentmise, szentségkitétel
08.00-16.45-ig: hívek és plébániai közösségek egyéni
szentségimádása.
17.00 Szentóra a hívekkel, szentségi áldás, szentségeltétel, e
18.00 Ünnepi szentmise, melynek végén ünnepélyesen
elénekeljük a lorettói litániát.

únius
Június 2-án, vasárnap, Úrnapja lesz. Az ünnepi szentmise, délelőtt 10
órakor kezdődik, utána körmenet az Erzsébet-ligetben. Az úrnapi
körmenet miatt 11.30-kor nem tartunk szentmisét. Este 6 órakor
ünnepi előesti szentmise lesz a templom felszenteléséről. A
szentmise után közösen imádkozzuk a matutínumot.

Június 3-án hétfőn, lesz a Templomszentelés ünnepe. Reggel 8
órakor, a templom felszentelésének órájában ünnepi szentmise. Este
6 órakor püspöki szentmise, melynek végén ünnepélyes körmenetet
tartunk az Oltáriszentséggel és a Magyar Szentcsalád ereklyéivel a
Szent Imre út, Lomnic utca, Liezen-Mayer utca és a Mónus Illés
utca útvonalon. A szentmisére meghívást kapnak mindazok a
lelkipásztorok, és papnövendékek, akik plébániánkról származnak,
illetve plébániánkon szolgáltak. A szentmise után fogadás a
templom kertjében.
Június 4-én, kedden Szent Istvánt köszöntjük.. Reggel 7 órakor ünnepi
reggeli dicséret, 17.30-kor ünnepi esti dicséret, majd szentmise
Szent István tiszteletére.
Június 5-én, szerdán Boldog Gizellát köszöntjük. Reggel 7 órakor
ünnepi reggeli dicséret, 17.30-kor ünnepi esti dicséret, majd
szentmise Boldog Gizella tiszteletére.
Június 6-án, csütörtökön Szent Imre herceget köszöntjük. Reggel 7
órakor ünnepi reggeli dicséret, 17.30-kor ünnepi esti dicséret, majd
szentmise Szent Imre tiszteletére.
Június 7-én, pénteken Jézus Szíve főünnepe lesz. Reggel 7 órakor
ünnepi reggeli dicséret, 17.30-kor ünnepi esti dicséret, majd
szentmise Jézus Szíve tiszteletére.
Június 8-án, szombaton a Boldogságos Szűz szeplőtelen szívének
ünnepe lesz. Reggel 7 órakor ünnepi reggeli dicséret, este 17.30-kor
ünnepi esti dicséret, majd szentmise Szűz Mária tiszteletére.
Június 9-én, vasárnap délután 3 órakor lesz az ereklyék búcsúztatása,
litánia, majd zarándoklat keretében az ereklyék visszakísérése
Balatonalmádiba. Ünnepi szentmise este 7 órakor a Balatonalmádi
Szent Imre templomban. A zarándoklatra jelentkezni lehet az irodán
a hivatalos órákban

