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2013. október

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 minden szentmisén
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

Rózsafüzér

Október hónap folyamán az esti szentmisék előtt közösen
imádkozzuk a rózsafüzért. Hetente egy alkalommal este fél 6-tól a
gyermekek vezetik a Szentolvasót.

Lectio divina
Október 12-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Jézus, Mester! Könyörülj
rajtunk!” (Lk 17,11-19) A lectio divinát Tájmel Antal atya tartja. A
lectio divina teljes anyaga megtekinthető a honlapunkon.
Gitáros szentmise
Október 19-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
október 20-án, vasárnap délután 4 órakor
a „Mocorgók miséjére”.

Képviselőtestületi ülés
A képviselőtestület tagjait szeretettel hívjuk és várjuk október 20án, vasárnap este a szentmise után az első őszi ülésünkre.
Zarándoklat Zircre és Veszprémbe

2013. október 30-án, szerdán ismét zarándoklatra indulunk a Szent
Imre templom 70. ünnepi évének keretében Zircre illetve
Veszprémbe. A program részeként megnézzük a gyönyörűen
felújított apátságot Zircen, szentmisén veszünk részt az apátsági
templomban, majd meglátogatjuk a Természettudományi Múzeumot
és továbbutazunk Veszprémbe, a királynék városába. Az Érseki
Székesegyház, a Gizella Királyné múzeum, valamint az Érseki
Palota látogatása után az esti órákban érkezünk vissza Győrbe.
Indulás: reggel 8 órakor a Szent Imre templom elől, részvételi díj a
belépőjegyekkel együtt 4300 Ft/fő (2600 Ft/fő útiköltség, 1700 Ft/fő
3 helyre érvényes belépőjegy). Jelentkezni lehet a plébánia irodáján
október 28-ig a hivatalos órákban.
2014. évi naptárak, kalendáriumok és újság-előfizetések,
Megérkeztek a 2014. évi egy- illetve többlapos naptárak, valamint a
kalendáriumok, amelyek november 1-től megvásárolhatók lesznek a
hátsó asztalnál. Felhívjuk a kedves testvérek figyelmét, hogy idén is
megjelenik a Szent Imre Plébániánk forgatható falinaptára kétféle
méretben. Kérjük a kedves testvéreket, hogy a saját naptárunk
megvásárlásával támogassák plébániánkat. A naptár november
közepétől lesz megvásárolható.
Mécses árának változása
Értesítjük a kedves testvéreket, hogy a 4 éve változatlan árú piros
mécsesek október 15-től 80 forintba fognak kerülni az
altemplomban. Felhívjuk mindenki figyelmét, hogy az
altemplomban biztonsági okokból csak a kitett piros mécsesek
használhatók, és kizárólag az állványon elhelyezve szabad azokat
meggyújtani. A szabványostól eltérő mécseseket elfújjuk és
leszedjük az állványról és nem engedjük végigégni, így kérjük,
szíveskedjenek mellőzni ezeket.

Előretekintés novemberre
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket november 1-jén látogatja Tamás atya.
Mindenszentek
November 1-jén, pénteken ½ 8-kor 10 órakor és este 6 órakor lesznek
szentmisék. Mindenszentek az idei évtől kezdve parancsolt ünnep. A szentmise
hallgatása a vasárnaphoz hasonlóan kötelező. Az este 6 órai szentmise után tarjuk
a halottakért végzett esti ájtatosságot.
Halottak napja
November 2-án, szombaton az altemplomban reggel 9-kor, az urnakertben
délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 órakor tartunk szentmisét, és az
altemplomi és az urnakerti szentmisék végén megáldjuk a sírhelyeket.
Szent Imre Napok a plébánián
November 4-én, hétfőn este 6-kor előesti szentmise lesz Szent Imre tiszteletére,
majd ezt követi az Olvasmányos Imaóra. Az ünnepi szentmisét a Győri
Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet kispapjaival és elöljáróival fogjuk
ünnepelni. Az esti szentmisén ünnepi szentbeszédet mond Juhos Imre spirituális
atya.
November 5-én, kedden, egész napos Szentségimádás lesz templomunkban.
Reggel ½ 8-kor szentmise lesz a Szent Imre oltárnál, majd ünnepélyesen
kihelyezzük az Oltáriszentséget. Este 5 órakor szentóra, majd ¾ 6-kor
szentségeltétel. Este 6 órakor ünnepi szentmise, amelyet Radó Tamás atya a
kapuvári Szent Anna plébánia plébánosa mutat be.
Ifjúsági találkozó
November 9-én, szombaton szeretettel várjuk a fiatalokat az egész napos ifjúsági
találkozóra. Érkezés és regisztráció 9 órától, majd a nap folyamán előadások,
játékok és kiscsoportos beszélgetések lesznek, amit este 6 órakor szentmise zár
le. A lelkigyakorlatot Bellovics Gábor SJ jezsuita szerzetes fogja vezetni. A
szentmisét Mogyorósi Márk mosonmagyaróvári káplán atya mutatja be.
Szeretettel várjuk a fiatalokat.
Lectio divina
November 16-án, szombaton délután ½ 5 kor ismét várjuk a testvéreket a
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Ne félj, csak higgy” (Mk
5,21-43) A lectio divinát Tájmel Antal atya vezeti.

Október 6-án, vasárnap este a szentmise keretében köszöntük meg Szakál
Klára néninek azt a hűséges kitartó munkát, amellyel csaknem két
évtizeden keresztül vezette plébániánk hivatalos ügyeit az irodán.
Köszönetünket fejezze ki az a vers, amelyet Mécs László papköltő 1933ban, a Legyen világosság című verseskötetében jelentetett meg. Isten
áldása kísérje Klári néni életét jó egészségben, szeretetben és békében!
Mécs László: Mögöttem mindég ott a Hegy!
Mögöttem mindég ott a Hegy!
A versem csak marék aranypor,
mit bányásznom az égi kegy
a titkok méhéből parancsol.
Mögöttem mindég ott a Hegy.
Mögöttem mindég ott a Rét.
Könyvem virágok tiszta csokra,
A vers, virág: Isten-pecsét,
mit ráüt boldog, bús napokra.
Mögöttem mindég ott a Rét.
Fölöttem mindég ott az Ég.
Ha csillagot csillogtat ujjam:
sok lelken csillag-kotta ég,
amelyből égi dallam ujjong.
Fölöttem mindég ott az Ég.
Mögöttem mindég ott a Tenger.
Gyűjts gyöngyöt! Gyöngyhalász vagyok,
s mert megtiport a hullám-henger:
vers-kagylóm nagy titkot gagyog
Mögöttem mindég ott az Isten!
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
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