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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,  

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor 

Szentgyónási lehetőségek:  

Csütörtökön a szentségimádás alatt;  

Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén. 

Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont. 
 

 

Rózsafüzér 

Október hónap folyamán az esti szentmisék előtt imádkozzuk a 

rózsafüzért. 
 

Irodai nyitva tartás az ünnepek alatt 

Október 23-án és 24-én munkaszüneti napok vannak. Az iroda ezeken a 

napokon zárva lesz. Hivatalos ügyintézés ezen a két napon nem lesz 

lehetséges. November 1-jén, szombaton de. 9-12 óráig kivételesen lesz 

irodai szolgálat.   
 

Az altemplom és urnakert ünnepi nyitva tartása, elmaradt befizetések 

Október 27-től november 8-ig az altemplom és az urnakert 

meghosszabbított ideig, reggel 8 órától este 8 óráig lesz nyitva. Kérjük, 

hogy az ünnepek alatt is szíveskedjenek betartani temetőinkben a szokott 

rendet. Mécsest, gyertyát csak a biztonságos, kijelölt helyeken gyújtsanak. 

Felhívjuk a sírfenntartó testvérek figyelmét, hogy rendkívül sokan 

elmulasztották befizetni a sírfenntartási hozzájárulásokat. Sokan több évre 

visszamenőleg komoly összegekkel tartoznak, különösen az altemplomi 

sírok esetében, nem kis kárt okozva ezzel plébániánknak. Mivel az utóbbi 

években igen megemelkedett a temetőinkhez köthető rezsi költsége 

(villany, víz, szemétszállítás, takarítás, karbantartás, stb.), kérjük, hogy a 

faliújságon feltüntetett sírhelyek gondozói minél előbb rendezzék a 

plébániával szembeni adósságukat.       
 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket november 6-án és 7-én látogatjuk a szokott 

időpontokban. 
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Mindenszentek 
November 1-jén, szombaton Mindenszentek főünnepe lesz. Mivel ezen a 

napon parancsolt ünnep van a katolikus egyházban, a szentmise hallgatása 

a vasárnaphoz hasonlóan kötelező. Mindenszentek főünnepén három 

szentmise lesz templomunkban: délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este 6 

órakor. Az este 6 órakor kezdődő szentmise végén tartjuk a halottakért 

végzett esti ájtatosságot. 
 

Halottak napja 

November 2-án, vasárnap Halottak napján a következő rend szerint 

lesznek a szentmisék:  

A templomban délelőtt ½ 8, ¾ 9 és 10 órakor, valamint este 6 órakor 

kezdődnek a szentmisék, a ¾ 9-kor kezdődő szentmise kivételével minden 

mise végén imádkozzuk a lucernáriumot; 

Az altemplomban délelőtt ½ 12-kor kezdődik a szentmise, melynek 

végén imádkozzuk a lucernáriumot és megáldjuk az altemplomi 

sírhelyeket; 

Az urnakertben délután 4 órakor tartunk szentmisét melynek végén 

imádkozzuk a lucernáriumot és megáldjuk az urnakerti szektorok 

sírhelyeit; 
 

Szent Imre Napok a plébánián 2014 

 

Virrasztás a kispapokkal 

November 4-én, kedden este 6-kor előesti szentmise lesz Szent Imre 

tiszteletére, majd ezt követi az olvasmányos imaóra Szent Imre 

tiszteletére. Az ünnepi szentmisét a Győri Hittudományi Főiskola és 

Papnevelő Intézet kispapjaival és elöljáróival fogjuk ünnepelni. Az esti 

szentmisén ünnepi szentbeszédet mond Dr. prof. Hab. Martos Balázs 

Levente prefektus atya. 

Szent Imre Ünnepe 

November 5-én, szerdán, egész napos Szentségimádás lesz 

templomunkban. Reggel ½ 8-kor szentmisét mutatunk be Szent Imre 

tiszteletére a Szent Imre oltárnál, majd ezután ünnepélyesen kihelyezzük 

az Oltáriszentséget a Főoltáron. Az Oltáriszentség előtti folyamatos 

szentségimádásra szeretettel kérjük a képviselőtestület tagjait, 

imacsoportjainkat és a kedves testvéreket.  Este 5 órakor közös szentóra 

lesz, majd ¾ 6-kor szentségi áldás és szentségeltétel. Este 6 órakor ünnepi 

szentmise kezdődik, melyet Kiss László Szombathelyi egyházmegyés 

Pákai esperes plébános atya mutat be. 

 



Egyházmegyei Ifjúsági Találkozó 

az Ifjúság Keresztjének és Mária Ikonjának  

jelenlétében 

November 8-án, szombaton, egész napos ifjúsági találkozó lesz a 

plébánián. A találkozó mottója Ferenc pápa október 13-án küldött twitter 

üzenete alapján: „Kedves Fiatalok! Krisztus számít Rátok! Legyetek az Ő 

barátai…!” A találkozón vendégül látjuk a 2016-ban Krakkóban 

megrendezésre kerülő Világifjúsági Találkozó Zarándokkeresztjét és 

Mária ikonját, amelyek az elmúlt 30 év alatt már az egész világot bejárták. 

Az Ifjúsági Világtalálkozó története 1984 Virágvasárnapján kezdődött, 

amikor Szent II. János Pál pápa átadta az előbb említett és hozzánk érkező, 

mintegy 3 méter magas fakeresztet a Szent Péter-téren összegyűlt 

ifjúságnak, mint Krisztus végtelen szeretetének jelképét. Azóta 2-3 

évenként rendeznek Ifjúsági Világtalálkozót, a kereszt és az ikon pedig 

szüntelenül vándorol országról-országra. Mivel a 2016-ban esedékes 

világtalálkozó Krakkóban lesz megrendezve, a keresztet és az ikont most a 

Lengyelországhoz közel fekvő országok fogadják. Így térnek be 

templomunkba november 8-án, délután 2 órától este 9 óráig. Nehéz lenne 

megmondani, hogy a sok világrészt bejárt fakereszt és ikon előtt hányan 

borultak le. Nyilván volt köztük afrikai földműves, amerikai politikus, 

ázsiai hitét kereső ember, vagy európai szentéletű szerzetes. És most mi, a 

győri Szent Imre templomban összejött fiatalok térdelhetünk le előttük és 

meríthetünk hitet, reményt és szeretetet, valamint erőt a mindennapokhoz.     

Szeretettel várjuk a fiatalokat az egész Egyházmegyéből. Az Ifjúsági 

Találkozó napját Benkó Attila fertőszentmiklósi káplán atya tartja. 

Érkezés és regisztráció 9 órától, majd a nap folyamán előadások, játékok 

és kiscsoportos beszélgetések lesznek. Este 6 órakor püspöki szentmise, 

melyet Dr. Pápai Lajos megyéspüspök atya mutat be, majd ezt követően 

gyertyás körmenet lesz az Ifjúság Keresztjével és a Mária Ikonnal.  

 

 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

Tamás atya fogadóórája:   

Szerdán: 9
00

-10
00 

 

 



Sík Sándor: Magyarok Nagyasszonya 

Édesanya, boldog anya, 

Virágszülő Szűz Mária, 

Világrászült virágodnak, 

Ajánlj minket szent Fiadnak. 

Ha nem ajánlsz, hova menjünk? 

Nincs egy izrom épség bennünk. 

Minden épet, minden szépet 

Fölfaltak a cudar évek. 

Mind a tíz bűnnel komáztunk, 

Belzebubbal paroláztunk, 

Ami csepp jó maradt bennünk, 

Lemarta az idegen bűn. 

Csúfra mégis megmaradtunk, 

Nem nyílt meg a föld alattunk, 

Kikerültük a koporsót, 

Itt vagyunk most, legutolsók, 

Legutolsók a világnak, 

Kik a szívünkbe nem látnak, 

De tenálad, Asszonyunknál, 

Tudjuk, hogy csak irgalom vár. 

Eddig is mint nyitott könyvben, 

Úgy olvastál a szívünkben. 

Bűneinket végigsírtad, 

De ítélni föl nem írtad. 

Te látod, hogy szívünk marja 

A bűnbánat jeges karma, 

Pislog már a keserűség 

Hamvából a régi hűség. 

Már a régi hit is mozdul, 

A meleg vér meg-megpozsdul. 

Ami szégyenünkre válott, 

Szemünkről már hull a hályog. 

Látjuk már, hogy mi rossz, mi jó, 

Tudjuk, mi félteni való. 

Sereglünk a Krisztus elé, 

De hogy álljunk szeme elé? 

Mit mondjunk, ha reá kérdez? 

Szólj helyettünk, anyánk édes, 

Annyit mondj csak: rosszak vagyunk, 

De mégis a tied vagyunk.  


