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

Halottak napjával, és a temetőinkkel kapcsolatos tudnivalók
November 2-án, hétfőn Halottak napján a következő rend szerint
lesznek a szentmisék:
Az altemplomban délelőtt 9 órakor 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.
A templomban este 6 órakor kezdődik a szentmise, melynek végén
imádkozzuk a lucernáriumot.
November 3-ig az altemplom és az urnakert, reggel 8 órától este 8
óráig lesz nyitva. Kérjük, hogy az ünnepek elmúltával mécsest,
gyertyát csak a kijelölt helyen gyújtsanak, és ne a sírhelyek előtt.
Ismételten felhívjuk a figyelmét azoknak a hozzátartozóknak, akik az
utóbbi időben apró díszeket helyeztek el családtagjaik sírkőlapján az
Urnakertben, szíveskedjenek azokat a virágágyásba áttenni.
Sajnálattal kell megállapítanunk, hogy mintegy 100 sírhely esetében
továbbra is kimutatható az elmaradt sírfenntartási hozzájárulás.
Sokan több évre visszamenőleg komoly összegekkel tartoznak,
különösen az altemplomi sírok esetében. Mivel minden sír
fenntartójának elérhetősége rendelkezésünkre áll, a közeljövőben
levélben fogjuk őket megkeresni, hogy megkérjük, minél előbb
rendezzék a plébániával szembeni adósságukat.

Szent Imre napok
November 4-én, megkezdődnek a Szent Imre napok plébániánkon.
Szerdán este 6 órakor előesti szentmise lesz Szent Imre tiszteletére,
majd ezt követi az olvasmányos imaóra. Az ünnepi szentmisét és az
azt követő olvasmányos imaórát a Győri Hittudományi Főiskola és
Papnevelő Intézet elöljáróival és kispapjaival fogjuk ünnepelni. A
szentmisét Dr. prof. Hab. Martos Levente Balázs prefektus atya
fogja bemutatni. Ünnepi szentbeszédet mond Dr. Lukácsi Zoltán
rektor atya.
November 5-én, csütörtökön, egész napos Szentségimádás lesz
templomunkban. Reggel ½ 8-kor szentmise a Szent Imre oltárnál,
majd ezután ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget a
főoltáron. Az Oltáriszentség előtti folyamatos szentségimádásra
szeretettel kérjük a Plébániai Tanácsadó Testület tagjait,
imacsoportjainkat, közösségeinket és a kedves testvéreket. A
templomban elhelyezett jelentkezési lapon kérjük a kedves
testvéreket, hogy iratkozzanak fel. Este 5 órakor ünnepi közös
szentóra lesz, melyet Vlaj Márk diakónus atya fog vezetni. Az
imaóra a ¾ 6-kor kezdődő szentségi áldással és szentségeltétellel
zárul. Este 6 órakor ünnepi szentmise kezdődik, melyet Zsebedics
József Győr – Szigeti plébános, aranymisés atya mutat be. A
szentmise végén aranymisés áldásban részesíti a testvéreket.
November 6-án az elsőpéntekes betegeket a szokott időpontokban
látogatjuk.
November 7-én, szombaton, egész napos ifjúsági találkozó lesz a
plébánián. A találkozó alapgondolata: „Hova szól a jegyed? Jó
vágányon haladsz?” A meghívott előadónk és vendégünk Béri
László Renátó karmelita atya lesz. Délután 5 órakor fogadjuk örökbe
templomunkat szentelő vértanú püspökünk, Boldog Apor Vilmos
véres ing ereklyéjét. Az ereklye ünnepélyes elhelyezésére az esti
szentmise végén kerül sor a Szent Imre oltárnál. A szentmisét Dr.
Pápai Lajos püspök atya mutatja be. Bővebb részletek a
honlapunkon olvashatók.

Kérjük a kedves testvéreket, hogy az elmúlt évek gyakorlatához
hasonlóan, sütemények készítésével segítsenek minket az ünnepi hét
lebonyolításában. Két napon kérjük a plébániára az elkészített
sütemények behozatalát, szerdán az esti szentmise előtt a 17 kispap
vendégül látásához, valamint pénteken az esti szentmise előtt vagy
után, a szombaton hozzánk érkező 100-150 fiatal vendégül látáshoz.
Fáradozásukat előre is köszönjük.
Beavató szentségekre való felkészítés
November 11-én, szerdán megkezdődik a beavató szentségekre való
felkészítése felnőtt testvéreinknek. A felkészítő órák este 7 órakor
kezdődnek a plébánia nagy hittantermében.
Lectio divina
November 14-én, szombaton szeretettel várjuk a kedves testvéreket
délután ½ 5-kor a Szentírás imádságos olvasására. A novemberi
témát Ezekiel könyvének 34. fejezetéből választottuk: „Megkeresem
az elveszettet, visszaterelem az elszéledtet” (Ez 34,11-12.15-17).
Gitáros szentmisék rendje novemberben
November 1-jén, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor november 14-én,
szombaton este 6 órakor és november 15-én, vasárnap délután 4
órakor.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes
családokat
november
15-én,
vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Ministráns foglalkozások, beöltözés és avatás
Szombatonként délelőtt 10 órakor hívjuk a ministránsokat
szertartás- és olvasáspróbára, valamint vidám együttlétre.
November 22-én, vasárnap Krisztus Király főünnepén kerül sor
immár hagyományosan az új ministránsok beöltözésére, és a
megbérmált ministránsok fogadalomtételére.

Előretekintés az adventi szent időszakra
Advent kezdete
November 29-én lesz Advent 1. vasárnapja. A gyertyagyújtás
szertartása november 28-án, szombaton este ¾ 6-kor kezdődik.
A 2015-2016-os liturgikus év a „C” jelzésű lesz. Ez többek között
annyit jelent, hogy a legtöbbet Szent Lukács evangéliumából fogunk
olvasni a vasárnapi szentmiséken.
Hajnali szentmisék
November 30-án, hétfőn reggel megkezdődnek a Rorate misék. A
hajnali szentmisék időpontja reggel 6 órakor lesz. A hétköznapi esti
szentmisék időpontja adventben változatlanul 18 órakor lesz.
Szentmise szándékok előjegyzése
November 30-án, hétfőtől a hivatalos órákban lehet szentmisét
előjegyeztetni 2016-ra. Szentmisét november 30-tól december 31-ig
csak személyesen lehet előjegyeztetni, telefonos időpont foglalásra
nincs lehetőség.
Elsőpéntek
December 4-én a betegeket a szokott időpontokban látogatjuk. Aki
karácsonyi szentgyónását betegsége vagy idős kora miatt otthonában
szeretné elvégezni, kérjük, hogy november 30-ig jelezze az irodán.
Mikulás ünnepe
December 5-én, szombaton
templomunkba a Mikulás.
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