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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként este 6 órakor 

szentmise; keddtől péntekig reggel 7 órakor Reggeli Dicséret 

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyónási lehetőségek: Csütörtökön a szentségimádás alatt, 

Péntekenként az esti szentmise előtt;  

Vasár- és ünnepnapokon a ¾ 9-es, a 10-es, a ½ 12-es és az esti 6 órás 

szentmiséken 

Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont 
 

 

 

 

Vízkereszt 
Január 6-án, Vízkereszt ünnepén, a 10 órás 

szentmise elején vízszentelés lesz, majd a templomot 

körbejárva meghintjük a híveket is. A kedves 

testvéreket buzdítjuk a házszentelés régi szép 

hagyományának felelevenítésére. Aki szeretné 

megszenteltetni házát vagy lakását, kérjük, 

iratkozzon fel a sekrestyében. Az előzetes 

feliratkozás alapján február közepéig péntekenként 

és vasárnaponként a délutáni órákban végezzük a 

házszentelés szertartását. 

 

 

 

Lélekzetvételnyi csend 
Január 7-től, hétfőnként este 7 órára ismét szeretettel várjuk a 

fiatalokat és a testvéreket közös esti imádságunkra, melyet 

plébániánk gitáros ének- és zenekara vezet. 
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Változások a hétköznapi szertartások rendjében 
Január 8-tól, keddtől imádkozzuk ismét közösen a Reggeli Dicséretet. 

Hétfőnként és szombatonként nem lesz Laudes, a templomot reggel 8 

órakor nyitjuk. Szeretettel várjuk a testvéreket keddtől péntekig reggel 7 

órára a közös imádságra.  

 

Szentségimádás 
Január 12-én, szombaton templomunkban egész napos szentségimádás 

lesz. Reggel 7.30 órakor szentmise, majd Szentségkitétel. Este 6 órakor 

ünnepi szentmise, előtte Szentségeltétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap 

folyamán minél többen keressük fel az Oltáriszentségben köztünk levő 

Krisztust. 

A januári szentségimádási napok rendje a győri templomokban 
 

Január 1. Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika) 

Január 2. Loyolai Szent Ignác templom (Bencés) 

Január 3. Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita) 

Január 4. Szentháromság templom (Német Ispita) 

Január 5. Szent Erzsébet templom 

Január 6. Szent Anna templom (Orsolyita) 

Január 7. Urunk színeváltozása templom (Újváros) 

Január 8. Szent Kamillus templom 

Január 9. Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget) 

Január 10. Szent Anna templom (Szabadhegy) 

Január 11. Jézus Szíve templom (Gyárváros) 

Január 12. Szent Imre templom 

Január 13. Szentlélek templom 

Január 14. Szentháromság templom (Révfalu) 
 

 

Szent Imre Bál 
Január 18-án, pénteken este 7 órakor kezdődik a plébániai 

farsangi bálunk, a Kristály Étteremben. A belépőjegy ára 4000 

Ft, amely tartalmazza a vacsorát is. Jelentkezni, ill. 

belépőjegyet vásárolni január 6-tól, vasárnaptól lehet a szentmisék után, 

valamint a hivatalos órákban az irodán. Részletek a faliújságon 

olvashatók. Kérjük, hogy tombola tárgyak felajánlásával vegyünk részt 

közösen a farsangi bálunk szervezésében.  
 



Gitáros szentmise 
Január 19-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

január 20-án, vasárnap délután 4 órakor a 

„Mocorgók miséjére”. 

 

Ökumenikus imahét 
Január 20-27-ig imahét lesz a Krisztus-hívők egységéért. 

A részletes program megtekinthető lesz a faliújságon. 

 

Latin mise 
Január 27-én, vasárnap a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisét latin 

nyelven imádkozzuk. 
 

 

Előretekintés februárra 
 

 

Az elsőpéntekes betegeket február 1-jén látogatjuk. 

 

Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A gyertyaszentelés 

szertartása és az ünnepi szentmise este 6 órakor kezdődik. 

 

Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja van. A hagyományos 

Balázs-áldást ezen a napon a szentmisék végén adjuk. 

 

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

Február 11-én, hétfőn, este 6 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek 

keretében a Betegek szentségében részesítjük rászoruló, idős testvéreinket. 

 

 

 Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Hétfőn és Szerdán: 17
00

-18
00

 



  

 

 
Istenünk, te a mai napon 

a betlehemi csillag fényével vezetted a nemzeteket, 
és kinyilatkoztattad nekik Egyszülöttedet. 

Add meg jóságosan, 
hogy szent színed látására jussunk az örök dicsőségben, 

miután a hitből már itt megismertünk téged. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 
Isten mindörökkön-örökké. Ámen. 

  


