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RORÁTÉK 6.30-KOR!

ELSŐSZOMBAT

Idén az első roráté szentmisét november 29-én, hétfőn reg-

December 4-én, a hónap első szombatján rózsafüzért

gel fél 7-kor tartjuk. December 23-ig minden hétköznap,

imádkozunk délután negyed 6-tól a templomban szerze-

hétfőtől szombatig lesz roráté templomunkban, a szent-

tesi és papi hivatásokért.

misék alatt pedig gyóntatás.
RÉGI FOTÓK A TEMPLOMRÓL
ÜNNEPI MISEREND

Szeretnénk a templom belső restaurálása és a szentély fel-

December 23. csütörtök az utolsó roráté 6.30-kor, 18 óra.

újítása miatt régi fotóanyagot gyűjteni. Ezért kérjük,

December 24. péntek 15 óra: pásztorjáték, 16.15: vigília

hogy akinek 1980 előtti fényképe van templomunk bár-

mise, 24 óra: éjféli mise
December 25. szombat, karácsony: 8, 9.15, 11, 18 óra.
(21 órakor nem lesz!)

mely belső részletéről, hozza be a sekrestyébe, hogy
lemásolhassuk, digitalizálhassuk, vagy küldje el
a varhelyigabo@gmail.com címre. Köszönjük szépen!

December 26. Szent Család vasárnapja 8, 9.15, 11, 18,
21 óra
December 31. péntek 7.30, 18 órakor év végi hálaadás
Január 1. szombat (Mária istenanyasága, parancsolt ünnep)
8, 11, 18 óra
Január 6. csütörtök (vízkereszt, parancsolt ünnep)
7.30, 18, 21 óra

BETEGLÁTOGATÁS
A karácsony előtti idős- vagy betegellátási kérelmet az irodán vagy sekrestyében lehet jelezni. Advent folyamán
a betegellátás folyamatos lesz, de kérjük, ne hagyják ezt
az utolsó pillanatra, mert a plébánián szolgáló atyáknak
sok elfoglaltságuk van az ünnep előtt.

ÜNNEPI GYÓNTATÁSI REND:

SZENTSÉGIMÁDÁSI LEHETŐSÉGEK

• December 19. vasárnap: 9–12; 17.30–19 óra

Minden csütörtökön az esti 6-os mise után 15 perces csen-

• December 22. szerda: 6.30–7; 17–9.30

des alkalmat, illetve minden hó 3. csütörtökjén 1 órás

• December 23. csütörtök: 6.30–8; 17–19.30

dicsőítő, gitáros szentségimádást tartunk közbenjáró

• December 24. péntek: 9–12; 14.30–17 óra

imákkal és tanúságtétellel.
Péntekenként pedig reggel 8-tól este 17.45-ig a Batthyány-

ELSŐPÉNTEK

kápolnában imádkozhatunk a kihelyezett Oltáriszentség

December 3-án, elsőpénteken reggel a roráté alatt, illetve

előtt.

délután fél 6 és fél 7 között lesz gyóntatás templomunkban. A roráté után szentségimádás lesz a Batthyány-

RESTAURÁLÁS

kápolnában a 18 órai miséig.

Ebben az évben megújultak a Varga Ferenc szobrász által
az 1940-es években fából készült templomi betlehem

figurái, valamint a két Krisztus-szobor. A munkát Huber

MOBILTELEFON-GYŰJTÉS

László restaurátor végezte.

Plébániánk ismét csatlakozott egy használt mobiltelefongyűjtő akcióhoz. Régi, már nem használt mobiltelefonja-

BANKKÁRTYÁS FIZETÉS

ikat az előtérben elhelyezett, feliratozott dobozba tehetik

Plébániánkon lehetővé tettük a bankkártyás fizetést, hét-

be. A gyűjtést advent 2. vasárnapjáig végezzük.

köznap a plébánia irodáján, hétvégenként pedig a templomban élhetnek ezzel a lehetőséggel a kedves testvérek.

TEMPLOM
1114 Bp., Villányi út 15.

PLÉBÁNIÁNK SZERETETTEL AJÁNLJA

Telefon: (misék alatt) 06/30-846-86-49

a Házak, emlékek, alkotók c. kötetet, amely Szentimrevá

Várhelyi Gábor | varhelyigabo@gmail.com

ros és környéke épített örökségét mutatja be. A hozzá illő

Miserend adventben:

dísztasak pedig megújult templomunk arculatával sze-

Hétfő: 6.30, 18 (görögkatolikus) | kedd: 6.30, 18 |

retné erősíteni közösségünk együvé tartozását. Az

szerda: 6.30, 18 | csütörtök: 6.30, 18 | péntek: 6.30, 18 |

adventi vasárnapokon szeretettel ajánljuk.

szombat: 6.30, 18 (előesti mise) |
vasárnap: 8, 9.15, 11, 18 és 21

ETALON KIADÓ, SZENT FERENC ALAPÍTVÁNY
December 12-én, advent 2. vasárnapján az Etalon Kiadó
termékei vásárolhatók meg a templom előtt.
Advent 2. és 3. vasárnapján, pedig a Dévai Szent Ferenc
Alapítvány 2022-es naptárát kínáljuk az előtérben.

PLÉBÁNIA:
1114 Bp., Himfy utca 9. | www.szentimre.hu
Telefon: 06 30 01 04 420 (irodai időben)
Borbély Zita irodavezető | iroda@szentimre.hu
Esküvőre, keresztelőre a www.szentimre.hu honlapon lehet

EGYHÁZI ZENE

jelentkezni!

Dec. 12. 11: gregorián korális és Palestrina motetták

Nyitvatartás:

Dec. 24. 23.30: zenei áhítat

Hétfő: 15–19 | kedd: 8–12 | szerda: 8–12 |

Dec. 25. 11: M. Haydn Szt. Gábor mise | kórus és zenekar

csütörtök: 15–18 | péntek: 8–12

RORÁTÉ SZENTMISÉK A SZENT IMRE-TEMPLOMBAN | 2021. | 6.30 ÓRAKOR
Miséző

Gyóntató

Zene

Miséző

Gyóntató

Zene

Nov. 29. (hétfő)

Örs

Lőrinc

Családi Schola

Dec. 13. (hétfő)

Lőrinc

Örs

gitáros

Nov. 30. (kedd)

lazaristák

Örs

népénekes

Dec. 14. (kedd)

Örs

Lőrinc

taizéi énekek

Dec. 1. (szerda)

Gájer László

lazaristák

népénekes

Dec. 15. (szerda)

Gájer László

Lőrinc

népénekes

Dec. 2. (csütörtök)

Lazaristák

Örs

taizéi énekek

Dec. 16. (csütörtök)

Örs

Lőrinc

népénekes

Dec. 3. (péntek)

Lőrinc

Örs

gitáros

Dec. 17. (péntek)

lazaristák

lazaristák

népénekes

Dec. 4. (szombat)

Lőrinc

lazaristák

népénekes

Dec. 18. (szombat)

lazaristák

lazaristák

gitáros

Dec. 6. (hétfő)

Örs

Lőrinc

taizéi énekek

Dec. 20. (hétfő)

lazaristák

Lőrinc

gitáros

Dec. 7. (kedd)

Lőrinc

Örs

népénekes

Dec. 21. (kedd)

Lőrinc

Örs

népénekes

Dec. 8. (szerda)

Gájer László

Lőrinc

népénekes

Dec. 22. (szerda)

Gájer László

lazaristák

népénekes

Dec. 9. (csütörtök)

Örs

Lőrinc

népénekes

Dec. 23. (csütörtök)

Örs

Lőrinc

Családi Schola

Dec. 10. (péntek)

lazaristák

lazaristák

gitáros

Dec. 11. (szombat)

lazaristák

lazaristák

népénekes
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