
Köszöntő... 

 Szeretettel köszöntöm a 
kedves Szent Imrés és Gyirmóti 
híveket abból az alkalomból, 
hogy útjára indítjuk plébániáink 
közös, remélhetőleg havonta 
megjelenő újságját. Kezdemé-
nyezésünk nem újdonság abból 
a szempontból, hogy mind a 
Győri Szent Imre plébánia, mind 
pedig a Gyirmóti Szent László 
plébánia rendelkezett a korábbi-
akban olyan havonta, vagy még 
sűrűbben megjelenő saját értesí-
tővel, folyóirattal, amelyek idő-
ről időre beszámoltak a plébáni-
áink eseményeiről, valamint az 
előttünk álló programokról, fon-
tosabb tudnivalókról. Az utóbbi 
hónapok, évek információ hiá-
nya sok hívő részéről jogos kifo-
gás volt, amiért ezúton is tiszte-
lettel elnézést kérek, és köszö-
nöm minden kedves testvérem 
türelmét, megértését.  
 Bár sokáig úgy tűnhetett, 
hogy a nagy hagyományokkal 
rendelkező plébániai újságjaink-

tól végleg el kellett búcsúznunk, 
ennek ellenére már régóta meg-
kezdődött a munka annak érde-
kében, hogy előkészítsük egy tel-
jesen új alapokra helyezett, 
mindkét plébánia közösségét 
megszólítani szándékozó, több 
igényt is kielégítő kiadvány meg-
születését. Szeretnénk, ha újsá-
gunkat egyaránt jellemezné a 
lelki épülésünket szolgáló, kifeje-
zetten a Szentírásra épülő gon-
dolatok sora, valamint a prakti-
kus ismeretek és tudnivalók köz-
lése. Ennek fényében a követke-
ző szempontok szerint szándéko-
zunk megjelentetni lapunkat. 

  A cím megválasztásánál 
(Szent Imrétől Szent Lászlóig) 
plébániáink két védőszentjének 
oltalma alá igyekeztünk helyezni 
az újság szerkesztésének ügyét, 
és vele együtt azt a törekvésün-
ket is, hogy a két plébánia közös-
ségét egymással megismertes-
sük, és egymáshoz közelebb ve-
zessük. 

   A lap egyelőre 4 db A4-es 
méretű oldal terjedelemben és 
színes formában fog megjelenni. 
Az egyes oldalakon némi aktuális 
gondolatébresztő vers, vagy írás 
után találkoztatni szeretnénk a 
kedves híveket a két plébánia 
előző hónapban, vagy közelmúlt-
ban megélt fontosabb esemé-
nyeivel, az ezekről való képes 
beszámolókkal, valamint mind-
két plébániánknak az adott hó-

napra esedékes programsoroza-
tával. A bemutatkozásokat, be-
számolókat, adott esetben rövid 
interjúkat plébániáink munkatár-
saival és fiataljaival közösen sze-
retnénk elkészíteni. 

  Ebben a lapban helyet sze-
retnénk adni a gyermekek rajzai-
nak és gondolatainak is, vala-
mint minden olyan történésnek, 
mely közösségeink, csoportjaink 
életét befolyásolja és alakítja. 

  Terveink szerint minden 
hónapban megtalálható lesz az 
újságban egy komoly, a Szentírás 
valamelyik könyvébe betekintő 
oldal, amelynek elolvasásával 
nemcsak az adott bibliai szakasz-
ra szeretnénk segíteni mindenkit 
más szemmel tekinteni, hanem 
egyúttal új kedvet szeretnénk 
adni a sokszor méltatlanul mel-
lőzött Biblia olvasásához. 
 Amint láthatják a kedves 
Szent Imrés és Gyirmóti testvé-
rek, nem kis fába vágtuk a fej-
szénket, amikor elhatároztuk a 
két plébánia közös lapjának 
megszületését. Sokunk közös 
imádságára, munkájára, ötletére 
és szeretetére lesz szükség ah-
hoz, hogy közös álmunk megva-
lósulhasson és megszilárdulva 
kiállja az idők próbáját. Ehhez 
kérjük Isten áldását és a kedves 
hívek jószándékú támogatását.  

Nagy szeretettel:  

Dr. Balázs Tamás plébános  



November 1-jén, csütörtö-

kön, Mindenszentek főün-

nepén templomunkban 

délelőtt ½ 8 és 10 órakor, 

valamint este 6 órakor lesz-

nek a szentmisék. Felhívjuk 

a kedves testvérek figyel-

mét arra, hogy Mindenszentek napja parancsolt 

ünnep, ezért a szentmisén való részvétel a vasár-

napokhoz hasonlóan kötelező. Az esti szentmise 

után közösen imádkozzuk a halottakért végzett 

Olvasmányos imaórát.  

November 2-án, pénteken, Halottak napján, az 

altemplomban délelőtt 9 órakor, az urnakertben 

délután 4 órakor, a templomban pedig este 6 

órakor várjuk a híveket a szentmisére. Az esti 

szentmise végén közösen imádkozzuk a lucernári-

umot, az altemplomban és az urnakertben pedig 

a halottakért bemutatott szentmiséink végezté-

vel megáldjuk a sír- és urnahelyeket. 

Mindenszentek főünnepén és Halottak napján, 

csütörtökön és pénteken, az ünnepekre való te-

kintettel, nem tartunk hivatalos órát az irodán. 

Hivatalos ügyintézés a héten október 31-én, szer-

dán este 6 óráig lesz lehetséges. Az altemplom és 

az urnakert egész héten reggel 8 órától este 8 

óráig lesz nyitva.  

November 5-én, hétfőn kezdődik meg az idei év 

Szent Imre ünneplése. Reggel ½ 8-kor szentmise 

lesz a Szent Imre oltárnál. A szentmise után ün-

nepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Az 

Oltáriszentség előtti folyamatos szentségimádás-

ra szeretettel kérjük a Plébániai Tanácsadó Testü-

let tagjait, imacsoportjainkat, közösségeinket és 

a kedves testvéreket. Délután 5 órakor közös 

szentórát tartunk a hívekkel. A szentségimádás a 

¾ 6-kor kezdődő szentségi áldással és szentségel-

tétellel zárul. Az ünnepi szentmise este 6 órakor 

kezdődik. A koncelebrált szentmisét a Győri 

Hittudományi Főiskola rektorával, Dr. Reisner Fe-

renc atyával és 15 kispappal együtt fogjuk ünne-

pelni. A szentmise főcelebránsa és ünnepi szóno-

ka Ferling György Nagylózsi plébános, ezüstmisés 

atya lesz. A szentmise végén ezüstmisés áldásban 

részesíti a kedves híveket.   

November 9-én, pénteken a szokott időpontok-

ban látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. Jelez-

zük, hogy a decemberi beteglátogatás következő 

időpontja december 7-én, elsőpénteken lesz.  

November 10-én, szombaton lesz a 12. alkalom-

mal megrendezésre kerülő egész napos ifjúsági 

találkozónk a plébánián. A 7 – 8. osztályos és kö-

zépiskolás, egyetemista fiatalokat ½ 9-től várjuk 

találkozónkra, melynek mottója így hangzik: 

„Kapcsolódj!” Az ifjúsági találkozónk vendégszó-

noka Kerényi Lajos piarista szerzetes atya lesz. 

Mivel ez a nap néhány iskolában tanítási nap lesz, 

azoknak a fiataloknak, akik egész nap részt vesz-

nek az ifjúsági találkozón, a plébánia hivatalos 

dokumentumot fog kiállítani a hiányzás igazolá-

sára. Az ifjúsági találkozóval kapcsolatban kérjük 

az ügyes háziasszonyokat, hogy sós és édes süte-

mények elkészítésével szíveskedjenek támogatni 

programunk szervezését. Az elkészített sütemé-

nyeket november 9-én, pénteken délután 5 órá-

tól a szentmise előtt vagy után szíveskedjenek 

behozni a sekrestyébe. Fáradozásukat előre is 

köszönjük. 

November 18-án, vasárnap minden szentmisén 

a Karitász javára tartunk gyűjtést. A kedves test-

vérek nagylelkű adományaikkal Szent Erzsébet 

ünnepéhez kapcsolódva az egyház karitatív tevé-

kenységét fogják támogatni, amiért előre is kö-

szönetet mondunk. 

November 25-én, az idei egyházi év utolsó va-

sárnapján, Krisztusnak, a Mindenség Királyának 

főünnepe lesz. Ezzel a vasárnappal lezárul a Szent 

Imre Plébánia nagy jubileumi esztendeje, ame-

lyet templomunk építésének 75. évfordulója al-

kalmából rendeztünk meg. Köszönjük a sok szere-

tetet és törődést, amelyet plébániánk iránt tanú-

sítottak a Szent Imre Plébánia hívei. Isten áldása 

kísérje mindannyiunk életét és munkáját! 



November 1-jén, csütörtökön, Mindenszentek 

ünnepe lesz. Mivel ez a nap munkaszüneti nap, 

és a szentmisén való részvétel a vasárnaphoz ha-

sonlóan kötelező, templomunkban délelőtt  

10 órakor kezdődik a szentmise. 

November 2-án, pénteken, Halottak napján, a 

temetőben délután 4 órakor lesz az imádság a 

megholtakért. Ezt követően lehetőség nyílik az 

újonnan elkészített síremlékek megáldására. Kér-

jük, hogy akik szeretnék hozzátartozójuk síremlé-

két megáldatni, jelezzék kérésüket a plébánián a 

hivatalos órákban, vagy a sekrestyében a szent-

misék alkalmával. Halottak napján a templomban 

délután 5 órakor kezdődik a szentmise, melynek 

végén közösen imádkozzuk a lucernáriumot, 

vagyis a halottakért végzett ájtatosságot. Novem-

ber 2-án nem tartunk hivatalos órát az irodán. 

November 9-én, pénteken a szokott időpontok-

ban látogatjuk a Szent Imre Plébánia területén az 

elsőpéntekes betegeket. Amennyiben Gyirmóton 

szeretne valaki az elsőpéntekes betegek közé fel-

iratkozni, kérjük jelezze ezt a szándékát a hivata-

los órában az irodán. Előre jelezzük, hogy a de-

cemberi beteglátogatás következő időpontja 

december 7-én, elsőpénteken lesz. Bátorítjuk a 

kedves Gyirmóti híveket, hogy akiknek beteg 

hozzátartozója van, vagy olyan idős rokona, aki 

nem tud eljönni a templomba és szívesen elvé-

gezné karácsonyi szentgyónását, időben jelezze 

ezt a szándékát az irodán. 

November 10-én, szombaton lesz a 12. alkalom-

mal megrendezésre kerülő egész napos ifjúsági 

találkozónk a Győri Szent Imre plébánián. Szere-

tettel bátorítom a Gyirmóti 7 – 8. osztályos, kö-

zépiskolás valamint egyetemista fiatalokat, hogy 

ezen a napon tartsanak velünk Győrben. Az ifjú-

sági találkozóval kapcsolatban kérjük az ügyes 

háziasszonyokat, hogy sós és édes sütemények 

elkészítésével szíveskedjenek támogatni progra-

munk szervezését. Az elkészített süteményeket 

november 9-én, pénteken délelőtt 9 és 12 óra 

között szíveskedjenek elhozni Gyirmóton a plébá-

niára, vagy esetleg este a szentmise után legye-

nek kedvesek behozni Gyirmóton a sekrestyébe. 

Fáradozásukat előre is köszönjük. 

November 18-án, vasárnap a szentmisén a Kari-

tász javára tartunk gyűjtést. A kedves testvérek 

nagylelkű adományaikkal Szent Erzsébet ünnepé-

hez kapcsolódva az egyház karitatív tevékenysé-

gét fogják támogatni, amiért előre is köszönetet 

mondunk. 

November 23-án, pénteken este ¼ 8-ra hívjuk a 

Gyirmóti és a Szent Imrés középiskolás és egyete-

mista fiatalokat a gyirmóti plébániára közös ifjú-

sági órára. Terveink szerint ezentúl péntekenként 

az esti órákat a két plébánia fiataljaival értékes 

beszélgetés, vidám együttlét keretében szeret-

nénk eltölteni a gyirmóti plébánián.  

November 25-én, az idei egyházi év utolsó va-

sárnapján, Krisztusnak, a Mindenség Királyának 

főünnepe lesz. 




