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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 minden szentmisén.  

           Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen 

          egyeztethető időpont. 
 

 

Vízkereszt 
Január 6-a, Vízkereszt napja parancsolt ünnep, 

a szentmisén való részvétel vasárnaphoz 

hasonlóan kötelező. Templomunkban három 

szentmise lesz: délelőtt ½ 8-kor és 10 órakor 

valamint este 6 órakor. Az esti 6 órás 

szentmise elején tartjuk a vízszentelés 

szertartását, 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 

egyeztetés alapján február végéig péntekenként és vasárnaponként a 

délutáni órákban végezzük a házszentelés szertartását. 

 

Lélekzetvételnyi csend 
Január 13-tól, hétfőnként este 7 órára szeretettel várjuk 

a fiatalokat és a testvéreket közös esti imádságunkra, 

melyet plébániánk gitáros ének- és zenekara vezet. 
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Szentségimádási nap 
Január 12-én, vasárnap lesz templomunkban a szentségimádási nap. 

Ebben az évben rendhagyó módon a szentségimádásunk programja a 

következő lesz: 

 - Délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10 és ½ 12 órakor szentmisék lesznek a 

vasárnapi rendnek megfelelően.  

 -  A ½ 12 órakor kezdődő szentmise végén szentségkitétel,  

 - 13.30-17.00 óráig egyéni szentségimádás a vállalt időpontoknak 

megfelelően. Kérjük a kedves testvéreket, hogy iratkozzanak fel a 

szentségimádásra a kitett lapon. A rövidebb egyéni szentségimádási 

időszakra való tekintettel többen is feliratkozhatnak egy-egy időpontra. 

 - Délután 5 órától ¾ 6-ig közös szentóra a hívekkel, majd 

szentségi áldás és az Oltáriszentség eltétele.  

 - Este 6 órakor szentmise. 

Kérjük a testvéreket, hogy a nap folyamán minél többen keressük fel az 

Oltáriszentségben köztünk levő Krisztust. 

 

A januári szentségimádások további 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) 
 
 

 

 

 



 

Gitáros szentmise 
Január 18-án, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és 

zenekara fog énekelni. 

 

Mocorgók miséje 
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat 

január 19-én, vasárnap délután 4 órakor a 

„Mocorgók miséjére”. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Ökumenikus imahét 
Január 19-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus 

imanyolcad a krisztushívők egységéért. Templomunkban 

január 21-én, kedden este 5 órakor fog kezdődni az 

ökumenikus imaóra. A részletek január 12-től lesznek megtekinthetőek a 

templom faliújságján, valamint honlapunkon. 

 

 

Imádság a keresztények egységért 
 

Sokan szeretnek Téged, Urunk Jézus Krisztus, akik nem tartoznak 

látható Egyházadhoz. Te ajándékoztad meg őket ezzel a kegyelemmel. Ők 

is barátságodban élnek, és úton vannak a Te dicsőségedbe. Hogy nem 

tartoznak hozzánk, az rajtunk is múlik. 

Minden kereszténnyel együtt kérünk, Urunk, találják meg az utat az 

Egyházba, hogy velünk ugyanazon szeretetben egyesülve munkálkodjanak 

országod javán. 

Őszintén akarjuk szeretni őket, mint ahogy te is szeretted földi 

életedben azokat, akik az igazságot keresték, bár nem találtak még rá. 

Segíts, hogy az embereket, akikkel találkozunk, példás életünkkel 

visszavezethessük egyházadba. Segíts, hogy ne csalódjanak bennünk. 

Mindig jónak, igaznak, becsületesnek találjanak minket.  

Adj szánkra meggyőző szavakat, ajándékozz meg vonzó szeretettel, és 

add, hogy példánkkal, imánkkal és alázatossággal tanúságot tehessünk az 

igazságról. Ámen. 



 

 
 

 

Előretekintés februárra 
 

 

Február 2-án, vasárnap Urunk bemutatásának, azaz  

Gyertyaszentelő Boldogasszonynak főünnepe lesz.  

A gyertyaszentelés szertartása és az ünnepi szentmise 

este 6 órakor kezdődik. 

 

Február 3-án, hétfőn Szent Balázs püspök emléknapja lesz.  

A hagyományos Balázs-áldásban február 3-án, hétfőn,  

az este 6 órakor kezdődő szentmise végén, és február 9-én, 

vasárnap, minden szentmise végén lehet részesülni.  

 

Február 7-én látogatjuk az elsőpéntekes betegeket. 

 

Február 11-én, kedden, este 6 órakor ünnepi szentmise lesz, 

melynek keretében a Betegek szentségében részesítjük 

rászoruló testvéreinket. Kérjük, hogy aki a Betegek kenetét 

szeretné felvenni, jelezze szándékát a plébánia irodáján. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

 

Szerdán: 16
00

-18
00 

 

Tamás atya fogadóórája:   

Szerdán: 9
00

-10
00 

 

  

 


