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2013. szeptember

Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor szentmise;
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise
Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék alatt.
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

KATEKÉZIS, HITOKTATÁS, ÉLET A PLÉBÁNIÁN
Hitoktatás
A hittanórák az iskolákban és a plébánián szeptember elején elkezdődtek.
A plébániai csoportok beosztási rendje az Értesítőben közölt időpontok
szerint lett kialakítva. A Veni Sancte szeptember 22-én, vasárnap délelőtt
¾ 9-kor lesz a diákmise keretében.
Óvodás hittan a plébánián
Az idén is lesz a plébánián óvodás hittan. Az ovis hittan keddenként
délután 5 órakor kezdődik a plébánia kis hittantermében. Az első ovis
hittant október 1-jén, kedden tartjuk. Kérjük a szülőket, hogy szeptember
hónapban szíveskedjenek beíratni gyermeküket az irodán a
foglalkozásokra.
Egyetemista ifjúsági csoport
Az egyetemista fiatalok összejövetelei pénteken esténként 7 órakor
kezdődnek. Szeretettel hívjuk a fiatalokat szeptember 27-én az első
találkozásunkra.
Gitáros ének- és zenekar
Plébániánk gitáros ének- és zenekarába szeretettel várjuk elsősorban a
fiatalokat. Az énekpróbák hétfőnként este ¼ 8 órakor kezdődnek.
Schola
Szerdánként este ¾ 7-kor szeretettel hívjuk és várjuk a
felnőtt érdeklődőket templomunk énekkarába.

Ministránsok
Szeptembertől várjuk új ministránsok jelentkezését. A ministránspróba
időpontja szombaton délelőtt 10 órakor van.

Lélekzetvételnyi csend
Szeptember 2-től hétfőnként este 7 órára szeretettel várjuk a
testvéreket közös esti imádságunkra, melyet plébániánk gitáros
ének- és zenekara vezet.

Lectio divina
Szeptember 14-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Csak szólj egy szót, és
meggyógyul a szolgám.” (Lk 7,1-10) A lectio divinát Tájmel Antal atya, a
szabadhegyi Szent Anna templom plébánosa tartja.
Bellovics Gábor fogadalomtétele
Szeptember 15-én, vasárnap déli 12 órakor volt
Budapesten, a Jézus Szíve templomban Bellovics Gábor
jezsuita novícius örökfogadalma. Az ünnepi szentmisén
közös zarándoklat keretében vettünk részt. Imádkozzunk
Gáborért, aki közel egy éven keresztül nagy segítségére
volt plébániánknak a lelkipásztori munkában. Isten
áldása kísérje őt jezsuita szerzetesi élete során!

Gitáros szentmise
Szeptember 21-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros
ének- és zenekara fog énekelni.
Szentírás vasárnapja
Szeptember 29-én, Szentírás vasárnapján, az ünnepi szentmise délelőtt 10
órakor kezdődik. A szentmise elején ünnepélyes körmenet keretében
hozzuk be a Szentírást, és ezután helyezzük el az áldoztatórácsnál.
Biblia-óra
Október elsejétől, keddenként este ½ 7-kor szeretettel várjuk a kedves
testvéreket Biblia-órára.
A megújult honlap
Plébániánk honlapja a megnövekedett tartalom miatt új helyre költözött, a
biztonság érdekében pedig frissebb rendszert és ezáltal új külsőt kapott. A
honlap a www.szentimregyor.hu címen érhető el. Észrevételeiket kérjük
jelezzék a szentimre.gyor@gmail.com e-mail címen.
Előretekintés októberre
Elsőpéntek

Az elsőpéntekes betegeket október 4-én látogatja Tamás atya.
Rózsafüzér

Október hónap folyamán az esti szentmisék előtt imádkozzuk a
rózsafüzért. Hetente egy alkalommal este fél 6-tól a gyermekek vezetik a
Szentolvasót.
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája: Szerdán: 900-1000

