Köszöntő...

Szeretettel köszöntöm a
kedves Szent Imrés és Gyirmóti
híveket abból az alkalomból,
hogy útjára indítjuk plébániáink
közös, remélhetőleg havonta
megjelenő újságját. Kezdeményezésünk nem újdonság abból
a szempontból, hogy mind a
Győri Szent Imre plébánia, mind
pedig a Gyirmóti Szent László
plébánia rendelkezett a korábbiakban olyan havonta, vagy még
sűrűbben megjelenő saját értesítővel, folyóirattal, amelyek időről időre beszámoltak a plébániáink eseményeiről, valamint az
előttünk álló programokról, fontosabb tudnivalókról. Az utóbbi
hónapok, évek információ hiánya sok hívő részéről jogos kifogás volt, amiért ezúton is tisztelettel elnézést kérek, és köszönöm 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 megkezdődött a munka annak érdekében, hogy előkészítsük egy teljesen új alapokra helyezett,
mindkét plébánia közösségét
megszólítani szándékozó, több
igényt is kielégítő kiadvány megszületését. Szeretnénk, ha újságunkat egyaránt jellemezné a
lelki épülésünket szolgáló, kifejezetten a Szentírásra épülő gondolatok sora, valamint a praktikus ismeretek és tudnivalók közlése. Ennek fényében a következő szempontok szerint szándékozunk 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 törekvésünket is, hogy a két plébánia közösségét egymással megismertessük, és egymáshoz közelebb vezessük.
 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 közelmúltban megélt fontosabb eseményeivel, az ezekről való képes
beszámolókkal, valamint mindkét plébániánknak az adott hó-

napra esedékes programsorozatával. A bemutatkozásokat, beszámolókat, adott esetben rövid
interjúkat plébániáink munkatársaival és fiataljaival közösen szeretnénk elkészíteni.
 Ebben a lapban helyet szeretnénk adni a gyermekek rajzainak és gondolatainak is, valamint 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 szakaszra szeretnénk segíteni mindenkit
más szemmel tekinteni, hanem
egyúttal új kedvet szeretnénk
adni a sokszor méltatlanul mellőzött Biblia olvasásához.
Amint láthatják a kedves
Szent Imrés és Gyirmóti testvérek, nem kis fába vágtuk a fejszénket, amikor elhatároztuk a
két plébánia közös lapjának
megszületését. Sokunk közös
imádságára, munkájára, ötletére
és szeretetére lesz szükség ahhoz, hogy közös álmunk megvalósulhasson 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, csütörtökön, Mindenszentek főünnepén
templomunkban
délelőtt ½ 8 és 10 órakor,
valamint este 6 órakor lesznek a szentmisék. Felhívjuk
a kedves testvérek figyelmét arra, hogy Mindenszentek napja parancsolt
ünnep, ezért a szentmisén való részvétel a vasárnapokhoz 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 lucernáriumot, az altemplomban és az urnakertben pedig
a halottakért bemutatott szentmiséink végeztével megáldjuk a sír- és urnahelyeket.
Mindenszentek főünnepén és Halottak napján,
csütörtökön és pénteken, az ünnepekre való tekintettel, nem tartunk hivatalos órát az irodán.
Hivatalos ügyintézés a héten október 31-én, szerdán 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 ünnepélyesen kihelyezzük az Oltáriszentséget. Az
Oltáriszentség előtti folyamatos szentségimádásra szeretettel kérjük a Plébániai Tanácsadó Testület 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 szentségeltétellel zárul. Az ünnepi szentmise este 6 órakor
kezdődik. A koncelebrált szentmisét a Győri
Hittudományi Főiskola rektorával, Dr. Reisner Ferenc atyával és 15 kispappal együtt fogjuk ünnepelni. 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 időpontokban látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. Jelezzük, hogy a decemberi beteglátogatás következő
időpontja december 7-én, elsőpénteken lesz.
November 10-én, szombaton lesz a 12. alkalommal megrendezésre kerülő egész napos ifjúsági
találkozónk a plébánián. A 7 – 8. osztályos és középiskolás, egyetemista fiatalokat ½ 9-től várjuk
találkozónkra, melynek mottója így hangzik:
„Kapcsolódj!” Az ifjúsági találkozónk vendégszónoka Kerényi Lajos piarista szerzetes atya lesz.
Mivel ez a nap néhány iskolában tanítási nap lesz,
azoknak a fiataloknak, akik egész nap részt vesznek az ifjúsági találkozón, a plébánia hivatalos
dokumentumot fog kiállítani a hiányzás igazolására. Az ifjúsági találkozóval kapcsolatban kérjük
az ügyes háziasszonyokat, hogy sós és édes sütemények elkészítésével szíveskedjenek támogatni
programunk szervezését. Az elkészített süteményeket november 9-én, pénteken délután 5 órától 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 testvérek nagylelkű adományaikkal Szent Erzsébet
ünnepéhez kapcsolódva az egyház karitatív tevékenységét fogják támogatni, amiért előre is köszönetet mondunk.
November 25-én, az idei egyházi év utolsó vasárnapján, Krisztusnak, a Mindenség Királyának
főünnepe lesz. Ezzel a vasárnappal lezárul a Szent
Imre Plébánia nagy jubileumi esztendeje, amelyet templomunk építésének 75. évfordulója alkalmából rendeztünk meg. Köszönjük a sok szeretetet és törődést, amelyet plébániánk iránt tanúsítottak a Szent Imre Plébánia hívei. Isten áldása
kísérje mindannyiunk életét és munkáját!
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