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2015. Június

Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyónási lehetőségek:
Csütörtökönként vagy a szentmise előtt vagy a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék alkalmával.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Úrnapja
Június 7-én, vasárnap Urunk Szent Testének és Vérének főünnepe,
Úrnapja lesz. Az úrnapi körmenetet a 10 órakor kezdődő szentmise
végén tartjuk a szokott útvonalon az Erzsébet-Ligetben. Ezen a
vasárnapon ½ 12-kor elmarad a szentmise.
Biblia óra
Június 9-én, kedden este szeretettel várjuk a biblia csoport tagjait a
nyári szünidő előtti utolsó biblia órára.
Tanévzáró szentmise
Június 14-én, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz templomunkban a
tanévzáró szentmise, a Te Deum. A szentmise alkalmával kerül
kiértékelésre az elmúlt hónapok szorgalmas szentmisére járása, a
szentmise után pedig szeretettel látjuk vendégül a diákmise
látogatóit a templomkertben. Szeretettel hívjuk és várjuk a
családokat és a diákokat.
Jézus szíve litániák
Június hónapban a Jézus Szíve litániát a szentmisék előtt ¾ 6-kor, a
Rózsafűzér Társulat vezetésével imádkozzuk.
Június 12-én, pénteken, Jézus Szentséges Szíve főünnepén a litániát
ünnepélyes keretek között, a kihelyezett Oltáriszentség jelenlétében
imádkozzuk. A litánia végén szentségi áldásban részesülnek a
kedves hívek.

Szentségimádások rendje
Június 11-én és június 25-én, csütörtökön, az esti szentmise után, a
szokott időben és módon tartjuk a szentségimádást.
Gitáros szentmise
Június 20-án, szombaton este 6 órakor lesz a nyár előtti utolsó
gitáros szentmisénk.
Keresztelő Szent János születésének főünnepe
Június 24-én, szerdán Keresztelő Szent János születésének
főünnepe lesz. Az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik
templomunkban.
Szent László király ünnepe
Június 27-én, Szent László Király ünnepén szeretettel hívjuk a
kedves testvéreket az ünnepi szertartás sorozatra a Székesegyházba.
Részletes program:
Június 26. Péntek
18.00 – Püspöki szentmise; a Szent László-herma kihelyezése
Június 27. Szombat
09.00 – Reggeli dicséret
12.00 – Napközi imaóra
16.30 – A Palestrina-kórus zenei áhítata
17.00 – Esti dicséret
18.00 – Ünnepi koszorúzás
18.00 – Püspöki szentmise és körmenet.
Ünnepi szentbeszédet mond Bodorkós Imre, Jánosházai
plébános. A körmenet végeztével a Győri Filharmonikus
Zenekar ünnepi hangversenyt ad.
Szent Péter és Pál apostolok főünnepe
Június 29-én, hétfőn az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik
templomunkban.

Előretekintés július hónapra
Elsőpéntek
Július 3-án, pénteken a szokott
elsőpéntekes betegeket.

időpontban látogatjuk az

Ünnepek
Július 2-án, csütörtökön, Szűz Mária látogatása Erzsébetnél, azaz
Sarlós Boldogasszony, július 3-án, pénteken Szent Tamás apostol,
július 11-én, szombaton Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje,
július 23-án, csütörtökön Szent Brigitta szerzetesnő, Európa
társvédőszentje, július 25-én, szombaton pedig Szent Jakab apostol
ünnepe lesz.

IMÁDSÁG SZENT LÁSZLÓ KIRÁLYHOZ
Isten kedves híve, országunk nagy királya, a magyarnak büszkesége,
Szent László! Te vitézséged által megvédelmezted édes hazánkat a
vad népek dúlásai ellen, bölcs törvényeid és igazságos ítéleteid által
megtisztítottad kedves nemzetedet a pogány erkölcstelenség
maradványaitól, és istenes szent életed által oly kedves voltál Isten
színe előtt, hogy imádságodra igen sok csodát művelt. Isten előtt
való nagy kedveltségedre kérünk, nyerj hazánknak állandó
békességet, hogy se külső, se belső harcok és villongások ne
dúljanak köztünk. Szerezd meg nekünk közbenjárásoddal a
kegyelmet, hogy a nemzetünkön rágódó pogány káromkodást
kiirtsuk, nehogy az igazságos Isten végképp elvesse magától
népedet, melynek üdvösségéért oly sokat áldoztál, hanem inkább
magasztaljuk és terjesszük az Isten dicsőségét e földön, hogy a
másvilágon az Ő színről színre való látásában veled együtt örökre
örvendhessünk. Ámen.

Kedves Testvérek!
Oly rohanóak a hónapjaink, újból ránk köszöntött a nyár. Sok-sok
terv és szép út reménye, feledhetetlen látogatások, barátságok
megkötésének pillanatai állnak előttünk. Köszönjük meg a Jó
Istennek, hogy megtartott minket az elmúlt szép hónapok alatt, és
talán meg is erősített minket abban a tudatban, hogy összetartozunk,
egy közösség, egy plébánia családjának tagjai vagyunk. Kérjük a Jó
Isten bocsánatát, ha valamiben nem kedve szerint éltünk, és
vágyódjunk mindannyian szentebb, igazabb életre.
Az előttünk álló nyári szünidőre mindenkinek jó pihenést, testi-lelki
felüdülést, hitbeli megerősödést és tanúságtévő keresztény életet
kívánok. Tegye állhatatossá szíveteket Isten és őrizzen meg minden
rossztól Benneteket. Vigyázzon Rátok és vezessen Titeket vissza,
hogy a nyár elmúltával ismét együtt ünnepelhessünk és örömmel
adhassunk számot az Úrnak okosan eltöltött napjainkról, melyek
által másokat is közelebb vezethettünk Isten örök életet adó
országához!
Legyünk egyek az imádságban és a testvéri szeretet gyakorlásában!
Szeretettel: Tamás atya
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