
Roráté szentmisék a Szent Imre-templomban | 2022.

A szentmisék reggel 6.30-kor kezdődnek.

Miséző Gyóntató Zene
Nov. 28. (hétfő) Örs Lőrinc Családi Schola
Nov. 29. (kedd) Lőrinc Örs gitáros
Nov. 30. (szerda) Gájer László Kunay Viktor CM népénekes
Dec. 1. (csütörtök) Örs Lőrinc népénekes
Dec. 2. (péntek) Mogyorósi Ányos OSB Örs népénekes
Dec. 3. (szombat) Lőrinc Barta Szabolcs CM népénekes

Dec. 5. (hétfő) Lőrinc Örs népénekes
Dec. 6. (kedd) Örs Lőrinc taizéi énekek
Dec. 7. (szerda) Gájer László Kunay Viktor CM népénekes
Dec. 8. (csütörtök) Örs Lőrinc népénekes
Dec. 9. (péntek) Lőrinc Kunay Viktor CM gitáros
Dec. 10. (szombat) Wojtonis Marek CM Barta Szabolcs CM népénekes

Dec. 12. (hétfő) Örs Lőrinc népénekes
Dec. 13. (kedd) Lőrinc Örs népénekes
Dec. 14. (szerda) Gájer László Kunay Viktor CM népénekes
Dec. 15. (csütörtök) Lőrinc Örs népénekes
Dec. 16. (péntek) Örs Kunay Viktor CM népénekes
Dec. 17. (szombat) Wojtonis Marek CM Barta Szabolcs CM gitáros

Dec. 19. (hétfő) Lőrinc Örs népénekes
Dec. 20. (kedd) Barta Szabolcs CM Lőrinc népénekes
Dec. 21. (szerda) Gájer László Kunay Viktor CM népénekes
Dec. 22. (csütörtök) Lőrinc Örs gitáros
Dec. 23. (péntek) Örs Kunay Viktor CM Családi Schola

Advent, 2022.
Bu  da i  C i sz  t er  c i  S z en t  Im  r e - t emp  l om

Az egy ház elő írá sa, hogy min den ka to li kus 
éven te leg alább egy szer gyón jon.

A karácsonyt megelőző napok  
gyóntatási időpontjai templomunkban:

  december 18. vasárnap: 9–12; 19–21.30
  december 22. csütörtök: 17–19.30
  dec. 23. péntek: 17–19.30
  dec. 24. szombat: 9–12.00, 15.30–17



Lel ki tü kör
1. Reg ge led  Is ten nel kez ded-e a na pot, „egyez te ted-e” ve le na pi ter ve id, te en-
dő id? Kész vagy-e fel aján la ni ma ga dat a nap kez de tén, hogy ala kít sa úgy 
a na po dat az Is ten, ahogy Ő akar ja? „Le gyen meg a Te aka ra tod!"

2. Idő  Men  nyi re en ge ded ki foly ni az időt a ke zed ből? TV, szá mí tó gép nem ra-
bol ja-e az idő det, az éle te det? Van-e va la mi ren de zett ség a nap ja id ban? Nem 
vét ke zel-e idő po csé ko lás sal, lus ta ság gal, ké nyel mes ke dés sel? Ke re sel-e ki-
bú vó kat, hogy a  fe le lős sé get le rázd ma gad  ról? Pon tos vagy-e? Meg be csü-
löd-e a má sik em bert pon tos sá god dal?

3. Sze re te ted  Ész reve szed-e a rá szo ru ló kat, akik egy jó szó ra, egy mo soly ra, 
egy „Hogy vagy?” kér dés re szo rul nak rá? Ki szok tál-e búj ni a mun kád, kö te-
les sé ged alól? El en ge ded-e a fü led mel lett a test vé red, tár sad, ba rá tod, szü-
le id ké ré se it? Meg en gedsz-e ma gad nak má so kat sér tő vi sel ke dést, ma ga tar-
tást? Mi lyen a mo do rod? Elő zé keny, ud va ri as vagy-e? Tu dod-e, hogy a sze re-
tet el ső sor ban nem ér zés, ha nem ma ga tar tás? Nem elég sze ret ni, he lye sen 
kell sze ret ni a má si kat, aho gy ő igény li, hogy sze res sék.

4. Be szé ded  Mon dasz-e, el tűrsz-e mocs kos, két ér tel mű, trá gár be szé det? Sza-
va id dal meg bán tasz-e má so kat, sér tesz, kí mé let le nül „ug ratsz” má so kat? 
Fö lös le ges „poénkodással” le já ra tod-e a ko mo lyan be szé lőt? Vi tat ko zol-e fö-
lös le ge sen, ön cé lú an? Be szél ge té se id ben ma gad ról szólsz-e arány ta la nul 
töb bet, ké pes vagy-e a má sik ra oda fi gyel ni, meg hall gat ni? Ke re sed-e a fel-
tű nést, hi ú ság ból jobb szín ben tün te ted-e fel ma ga dat, mint ami lyen va ló-
já ban vagy? Sze retsz-e má so kat ki be szél ni? Csak a má sik em ber hi bá it eme-
led ki, vagy el is me red-e a jót is ben ne? Hogy állsz a ha zug ság gal? Van-e bá-
tor sá god ki mon da ni a kö szö nő sza va kat a ka pott jó ért, sze re te tért? Ki mon-
dod-e az el is me rő, di csé rő sza va kat is? Tudsz-e min dig bo csá na tot kér ni és 
meg bo csá ta ni?

5. Jó szándék  Aka rod-e a má sik em ber nek a jót? Nem vagy-e rossz hi sze mű, 
alat to mos, kü lö nö sen, ha va la ki vel nem jó a vi szo nyod? A fö lényt vagy az 
igaz sá got ke re sed, ha vi tat ko zol? Tudsz-e hát só szán dék és szá mí tás nél kül 
kö ze led ni em ber tár sa id hoz?

6. Tisz ta ság, há zas ság  A sze xu a li tást, a ne mi sé get a he lyén ke ze led-e? Gon-
do la ta id, sza va id, cse le ke de te id tisz ták-e? Őr zöd-e ma gad an nak szá má ra, 
akinek Is ten te rem tett té ged (hű ség)? Fe le lő sség gel ke ze led-e a ma gad és  
a má sik em ber tes tét? A há zas ság ban a há zas tár sad irán ti sze re tet ve zet-e 
(tisz te lem, sze re tem)? Vál la lod-e a gyer me ke ket, amely re ígé re tet tet tél há -
zas ság kö tés kor? Ren de zett kap cso lat ban élsz-e, egy há zi, temp lo mi há zas sá-
got kö töt tél-e?

7. Lel ki élet  Van nak-e rend sze res imá id (reg ge li, es ti)? Mi lyen a nap köz be ni 
kap cso la tod Is ten nel, gon dolsz-e rá? Szent írás ol va sás? Lé lek épí tő ol vas má-
nyok? Pén te ki bűn bá na ti nap, böjt? Va sár na pi szent mi se (ké sés nél kül)? 
Rend sze res – ha vi vagy a na gyobb ün ne pek előtti – szent gyó nás, szent ál do-
zás? Lel ki gya kor lat van-e az élet ren ded ben?

8. Egy ház  Ho gyan ve szel részt a plé bá ni ai kö zös sé ged éle té ben? Jársz-e hit-
tan ra? Részt ve szel-e kö zös sé gi prog ra mo kon – ke reszt utak, za rán dok la tok, 
stb.? Imá id dal, fi zi kai mun kád dal, anya gi ak kal (egy há zi hoz zá já ru lás, ado-
mány, va sár na pi per sely) hoz zá já rulsz-e a  temp lo mi kö zös ség mű kö dé sé-
hez?

9. Füg gő sé gek  Internet, mo bil, facebook stb., já té kok, por nó, drog, étel, pénz, 
al   ko hol, vá sár lá si szen ve dély, mun ka szen ve dély, mér ték te len bu li zás.

A szent gyó nás for má ja 
Kö szö nünk a gyón ta tó szék ben: Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!
A gyó nó ke resz tet vet ma gá ra és köz ben mond ja: Az Atya, a  Fiú és 
a Szent lé lek ne vé ben. Ámen.
A gyó nó kez di gyó ná sát: Gyó nom a min den ha tó Is ten nek és ne ked, 
atyám, hogy utol só gyó ná som óta eze ket a bű nö ket kö vet tem el: ... 
Mond juk el, hogy mi kor volt az utol só gyó nás! Kö vet ke zik a bű nök fel-
so ro lá sa. Ez zel zár ja: Más bű nöm re nem em lé ke zem! Ha szán dé ko san 
ha gyunk ki bűnt, ér vény te len a gyó nás.

A pap kér dez het a gyó nó tól, vagy út mu ta tást ad hat.
A pap elég té telt ad a gyó nó nak, me lyet a gyó nás után mi nél ha ma rabb 
el kell vé gez ni. Ezek után a gyó nó el mond ja a bűn bá na ti imát: 
Tel jes szí vem ből bá nom min den bű nö met, mert azok kal a  jó Is tent 
meg bán tot tam. Erő sen fo ga dom, hogy Is ten se gít sé gé vel a jó ra tö rek-
szem, a bűnt és a bűn re ve ze tő al kal mat el ke rü löm.

A pap el mond ja a  fel ol do zás szö ve gét, mely nek vé gén ke resz tet vet,  
ek kor a gyó nó is ke resz tet vet ma gá ra.
Pap: Ma gasz tal juk Is tent, mert jó sá gos hoz zánk!
Gyó nó: Mert örök ké sze ret min ket.

Pap: Is ten meg bo csá tot ta bű ne i det, menj bé ké vel!
A gyó nó el kö szön: Di csér tes sék a Jé zus Krisz tus!


