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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 a szentmisék alkalmával.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.
Hivatalos órák a plébánián:
Munkanapokon: de. 09.00-12.00-ig
Szerdánként délután 16.00-18.00-ig is tartunk hivatalos órát.

Szálláskeresés
December 17-től december 24-ig a hajnali szentmisék végén tartjuk a
Szálláskeresés szertartását. Kérjük, hogy aki szeretné befogadni a
Szentcsalád képét, iratkozzon fel a templomban a kihelyezett lapon.

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
december 18-án, vasárnap délután 4
órakor a „Mocorgók miséjére”.

Lelkigyakorlat
December 19-én, hétfőn, 20-án, kedden és 21-én, szerdán lesz az
adventi lelkigyakorlatunk a hajnali szentmisék keretében. A
lelkigyakorlaton közösen készülünk a karácsony ünnepére. A hajnali
szentmisék rövid, tematikus elmélkedései vezessenek őszinte bűnbánatra
és megtérésre mindannyiunkat. A lelkigyakorlatot, mint a Szent Imre
Plébánia plébánosa, ebben az évben magam szeretném vezetni. Szeretettel
hívok és várok mindenkit, aki a hajnali szentmisék idején időt tud szánni
az elmélyülésre és elcsendesedésre: Tamás atya

Karácsonyi szertartásrend
Szenteste – december 24. szombat
Reggel 6 óra:
Az utolsó hajnali szentmise.
Délután 4 óra:
Pásztorjáték, amelyet hagyományosan plébániánk
ministránsai adnak elő. A pásztorjáték keretében
gyújtjuk meg a fényeket a Betlehemnél.
Este 10 óra:
A Betlehemi láng behozatala, valamint Jézus
jászolba helyezésének szentmiséje.
Éjfél:
Szentmise a Megváltó születésének tiszteletére.
Karácsony napja – december 25. vasárnap
Délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor lesznek a karácsonyi
szentmisék
Szent István vértanú ünnepe – december 26. hétfő
A szentmiséket karácsony másnapján is a vasárnapi rend szerint tartjuk:
délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.
Szent Család ünnepe – december 30. péntek
Szent Család napján este 6 órakor kezdődik a szentmise családokért. A
szentmise végén külön-külön megáldjuk a családokat. Kérjük a kedves
testvéreket, hogy jöjjenek el minél többen és vegyünk részt
családtagjainkkal együtt ezen a szép és bensőséges szentmisén.
Év végi hálaadás – december 31. szombat
Az év utolsó napján este 6 órakor hálaadó szentmise lesz az elmúlt évre
visszatekintő szentbeszéddel, a szentmise végén szentségi áldással.
Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe – január 1. vasárnap
Újév napján délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor lesznek a
szentmisék
Hétköznapi szertartásrend a karácsonyi időszakban
A karácsonyi ünnepi miserend kivételével december utolsó napjaiban
hétköznapokon a szokott rend szerint este 6 órakor lesznek a szentmisék.
Szentségimádást január 12-ig nem tartunk.

Az altemplom és az urnakert nyitva tartása az ünnepek alatt
December 24-én, szombaton reggel 6 órától az éjféli mise végéig lesz
látogatható az altemplom és az urnakert.
December 31-én, szombaton, az év utolsó napján reggel 8 órától a
hálaadás végéig lesz nyitva az altemplom és az urnakert.
A többi napokon a szokott rend szerint látogathatók a sírhelyek, reggel 8
órától este 6 óráig.
Ünnepi nyitva tartás az irodán:
December 19-én, hétfőtől december 23-án, péntekig az iroda csak a
délelőtti időpontokban, 0900-1200 óráig lesz nyitva.
Figyelem!
December 23-án, péntek déltől január 2-án, hétfő reggelig az iroda
zárva lesz.
A két ünnep között telefonos ügyeletet tartunk munkanapokon de. 1012 óráig, a 96/424-443 telefonszámon. A telefonos ügyelet alkalmával
csak beteghez hívás, az ünnepekkel kapcsolatos információ kérése,
vagy temetési időpont egyeztetése lehetséges. Hivatalos ügyintézésre
az ünnepek alatt nincs mód.
Január 2-tól az ügyintézés a szokott időpontokban lesz lehetséges a
hivatalos órákban:
Hétfőtől péntekig: 900-1200 ; Szerdánként: 1600-1800.
Plébánosi fogadóóra: Szerdánként: 900-1000
Ünnepi jókívánságok
Krisztus megszületett, hogy megmentsen minket a bűneinktől.
Isten szeretetének titkát megérteni nem tudjuk ugyan, de méltóképpen
ünnepelni Őt annál inkább kell próbálnunk, minél gyengébbnek érezzük
magunkat. Ennek az ünneplésnek a lényege, hogy miközben
elcsöndesedünk családtagjainkkal és szeretteinkkel ezekben a napokban,
megpróbáljuk ellesni Isten szeretetének pillanatait. Így aztán ünneplésünk
középpontja, Krisztus, életünk középpontjává válik, s nem is annyira saját
ügyeinkről, mint inkább Isten ügyéről kezdünk beszélni életünkkel.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok áldott szent Karácsonyt és békés Újévet
melyben azt kívánom mindig felismerhető legyen Isten szent akarata!
Szeretettel: Tamás atya

Előretekintés januárra
Vízkereszt főünnepe
Január 6-án, pénteken, Vízkereszt főünnepén parancsolt ünnep van. A
szentmisén való részvétel a vasárnaphoz hasonlóan kötelező. Ezen a napon
3 szentmise lesz templomunkban, délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este
6 órakor. Az este 6 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében tartjuk a
vízszentelés szertartását.
Elsőpéntek
Január 6-án, pénteken a szokott időpontban fogjuk látogatni az
elsőpéntekes betegeket.
Gitáros szentmise
Január 8-án, vasárnap a ¾ 9-kor kezdődő szentmisén templomunk énekés zenekara fog közreműködni.
Szentségimádás
Január 12-én, csütörtökön egész napos szentségimádás lesz
templomunkban. Reggel ½ 8-kor szentmisét tartunk a főoltárnál, majd ezt
követően kihelyezzük az Oltáriszentséget. Kérjük a testvéreket, hogy
jöjjünk el minél többen ezen a napon imádkozni a templomba.
Tájékoztatásul ismertetjük a szentségimádási napokat Győr templomaiban.
A januári szentségimádások rendje a győri templomokban:
Január 1.
Január 2.
Január 3.
Január 4.
Január 5.
Január 6.
Január 7.
Január 8.
Január 9.
Január 10.
Január 11.
Január 12.
Január 13.
Január 14.

Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika)
Loyolai Szent Ignác templom (Bencés)
Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita)
Szentháromság templom (Német Ispita)
Szent Erzsébet templom
Szent Anna templom (Orsolyita)
Urunk színeváltozása templom (Újváros)
Szent Kamillus templom
Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget)
Szent Anna templom (Szabadhegy)
Jézus Szíve templom (Gyárváros)
Szent Imre templom
Szentlélek templom
Szentháromság templom (Révfalu)

