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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

 és pénteken este 6 órától
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Külön kérésre, lelki vezetésre természetesen bármikor

nnepe
Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A gyertyaszentelés 
szertartása és az ünnepi szentmise este 6 órakor kez

Balázs-áldás
Február 3-án Szent Balázs püspök és vértanú emléknapja van. 
A hagyományos Balázs-áldást
7-én a szentmisék végén adjuk.

Lourdes-i kilenced
Február 3-11-ig minden este ¾  6-kor imádkozzuk a lourdes-i kilencedet.

Az  betegeket február 5-én látogatjuk.

Betegek világnapja
Február 11-én, csütörtökön délután 4 órakor ünnepi 
szentmise lesz, melynek keretében a Betegek szentségében
részesítjük rászoruló testvéreinket.

Farsangi bál
Február 13-án, szombaton délután 4 órai kezdettel farsangi bált 
tartunk a hittanos gyermekeknek. A részletes programról és 
tudnivalókról a hitoktatóknál és a sek

Jegyeskurzus
Február 18-én, csütörtökön este ¼  8- alomból álló 

http://www.szentimre.plebania.hu
mailto:plebaniagyor@sztimre.t-online.hu


Böjti fegyelem!
Hamvazószerdán és nagyböjt péntekjein hústilalom van 14 éves kortól! 

Szigorú böjtöt tartunk hamvazószerdán és nagypénteken a betöltött 18. 
etünk 

yszeri jóllakás megengedett!

Február 17- szak, a 
nagyböjt. Hamvazószerdán reggel 7 órakor és este 6 órakor a szentmisék 
alatt megáldjuk a hamut és a hívek részesülnek a hamvazás szertartásában. 
Hamvazkodni lehet  is (február 21.) minden 
szentmise végén. 

Keresztút
Nagyböjt minden péntekén este ½  6-kor keresztúti ájtatosságot tartunk.

Gitáros mise
Február 20-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 

Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 
február 21-én, vasárnap délután 4 órakor a 
„Mocorgók miséjére”. 

Lectio divina 
Február 27-én, szombaton este 7 órakor várjuk ismét a testvéreket a 
Szentírás imádságos olvasására, melynek témája: „Aki értem és az 
evangéliumért elhagyja otthonát,… százannyit kap…” (Mk 10,17-30)

Latin mise
Február 28-án  órakor kezd
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.

márciusra

Az  betegeket március 5-én látogatjuk.

Március 17-
Bazilikában.



"Jó lelked vezessen az egyenes úton."
Zsolt 142,10

A Szentatya által meghirdetett Vianney Szent János jubileumi év – a
papság megszentelésére fölajánlott - számomra egy másik, 

jubileumra irányítja a figyelmemet:
idén lesz tíz esztendeje annak, hogy pappá szenteltek. Sok aranymisén,
gyémántmisén vettem már részt, együtt ünnepelve az "aratás munkájában" 

hogy a magam tíz éve a 
ez a kis jubileum 

alkalmat ad arra, hogy az Istennek megköszönjem azt, hogy bizalmával 
megajándékozott, s szeretetével körülvett egész életemben. S talán ez a 
megtapasztalt isteni szeretet ösztönzött arra, hogy már kisgyermek 
koromtól fogva, valami megfogalmazhatatlan módon
a templomhoz, az oltárhoz.

6-
mindig ott voltam az oltár mellett - szentmiséken,
temetéseken. A gyermekkor természetes része volt mindez, a tanulás, a
játék, a barátok mellett. Azután a középiskolás években Tatán, a 
plébániájukat, rendházukat éppen akkor visszakapó kapucinus atyák felé 
"sodort az élet", akik hiteles keresztény és papi jellemükkel, valamint 

természetes, barátságos életvitelükkel az Isten által nekem
érettségit 

majd a nagy jubileumi év nyarán 
áldozópappá szenteltek. Szentelési jelmondatul egy zsoltáridézetet 
választottam: "Jó lelked vezessen az
fohászban benne volt-van az is, hogy

- Isten Lelkének vezetésével - a gyermekkortól a p
életszakasz is legyen a Lélek irányításával, a 

valódi egyenes út,
boldog találkozás.

Hiszem, hogy a papi hivatás elfogadásában, megélésében nagy
segítségemre voltak és vannak azok a keresztény hívek, akik akár 
általánosságban fohászkodnak új hivatásokért, vagy a
lelkipásztorokért, akár személy szerint értem imádkoznak.

S hiszem, hogy a keresztény közösségek az imádságon túl azzal 
új hivatások kibontakozását és

hitüket a mindennapokban úgy élik meg,
igény a lelkipásztorok szolgálatára.



Ezen a fórumon is szeretném megköszönni a Szent Imre egyházközség
híveinek, hogy papi életem kezdetén oly sok szeretettel, bátorítással vettek 
körül, s oly sok lelki élménnyel gazdagodhattam kápláni éveim alatt. 

áldásával!
Szalai Gábor atya

Ima papi és szerzetesi hivatásokért

teljes önzetlenséggel járjon azon az úton, amelyen a Te szereteted 
megvalósul. Úr Jézus, aki kiválasztottad és meghívtad az apostolokat, és 

pásztorai legyenek, és ünnepeljék az istentiszteletet, add, hogy ma se 
hiányozzon Egyházadból a sok szent pap, aki mindenkihez elviszi halálod 
és feltámadásod gyümölcseit. Szentlélek, aki ajándékaid folytonos 
kiárasztása által megszenteled az Egyházat, áraszd ki a megszentelt életre 

szeretetet, hogy önzetlen és feltétel nélküli igen kimondásával életüket az 
Evangélium szolgálatába állítsák. Ámen.


