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Tisztelt Templomlátogatók!

Győr városának rendkívül sajátos adottsága az, hogy egyetlen utcában öt 
felekezetnek a templomai találhatók meg. Minden közösség számára 
ajándék, ha olyanok is meglátogatják őket, akik nem tartanak velük szoros 
kapcsolatot. Ezért örülünk, hogy ezekben a napokban sokan ellátogatnak 
templomainkba, amelyek számunkra szent helyek, Istennel és az egymással 
való találkozásnak a színterei. Itt imádkozni, Istent dicsérni jövünk össze, 
ahol mindig szívesen látjuk Istent kereső testvéreinket is. De ha pusztán 
kulturális vagy művészi igénytől vezettetve jönnek is el hozzánk, akkor is 
tudunk számukra maradandó, túlzás nélkül állíthatjuk, egzisztenciális és 
lelki élményt nyújtani. Sok magát Istentől távol érző ember kapta meg 
váratlanul az Istennel való találkozás élményét. Ma nem kevesen járják az 
istenkeresés útját. Örülnénk, ha templomainkba betérve a költő, József 
Attila élményét tapasztalhatnák meg: „Az Isten itt állt a hátam mögött /  
s én megkerültem érte a világot.”

Köszönetünket szeretnénk kifejezni e program szervezőinek is, akik jó 
érzékkel fedezték fel korunk emberének Isten felé vágyódását. Reméljük, 
hogy sokan, akik e vágytól vezettetve jönnek most el, az Istennel való 
találkozás örömével térnek haza.

Győr, 2019. október 30.

Dr. Veres András 
megyéspüspök



November 29. péntek
14.30 Evangélikus Öregtemplom udvara
 Karácsonyi illatok: A Péterfy Sándor 

Evangélikus Gimnázium,  
Általános Iskola és Óvoda adventi vására

 A részvétel ingyenes

16.00 Evangélikus Öregtemplom
 A Péterfy Sándor Evangélikus Ginmázium, 

Áltatános Iskola és Óvoda adventi koncertje
 A részvétel ingyenes

November 30. szombat
16.00 Zsinagóga, zsinagóga téli templom karzata
 Nemes Péter: Amerigo Tot – könyvbemutató 

beszélgetés és kiállításmegnyitó
 A részvétel ingyenes
 A művész születésének 110. évfordulójához 

kapcsolódó komplex est remek alkalom, hogy 
mélyebben is megismerjük az idén megjelent 
életrajzi könyv részleteit és újból felszínre 
kerüljenek a rajzokba sűrített alkotói gondolatok. 
Nemes Péter vetítéssel egybekötött 
könyvbemutatóján Tolnai Imre képzőművésszel 
beszélget.

 Az alkalomra készülő kiállítás a nagyérdemű által 
még nem látott, főként szakrális témájú skicceket, 
vázlatokat, grafikai egyperceseket vonultat fel a 
40-es, 50-es évekből, melyek által lehetőség nyílik 
Amerigo Tot rajzi sokszínűségének és az alkotói 
folyamathoz való közelítésének megismerésére.

 (A kiállítás a Vasilescu Gyűjtemény nyitvatartási 
rendjében február végéig látogatható)



19.00 Menház színházterem
 Tel Avivban minden megtörténhet
 Izraeli-német-belga romantikus dráma 

(Héber és arab nyelven magyar felirattal)
 A Győri Zsidó és Izraeli Filmfesztivál programja
 Jegyár: 1000 Ft
 A fiatal és tapasztalatlan palesztin férfi, Szalam 

egy izraeli katonával való véletlen találkozás után 
nem várt esélyt kap: az ország egyik 
legnépszerűbb szappanoperájának írójaként 
szerződteti egy neves tévécsatorna.  
A film a 2018-as Velencei Filmfesztiválon 
mutatkozott be, ahonnan két díjjal tért haza, 
majd számos további nemzetközi díjat nyert. 

 Szereplők: Kais Nashif, Lubna Azabal,  
Yaniv Biton

 Rendező: Sameh Zoabi

19.00 Református templom
 Makám: Ady 100
	 A	Föl-föl	dobott	kő	–	Lemezbemutató	koncert
 Jegyár: 3000 Ft
 Ady volt az, akiben teljes lett az idő, aki 

megfordította a világot, a magyar glóbuszt, aki 
köré gyűlt a századforduló új nemzedéke, s akihez 
viszonyulva mindenki tudta a helyét – írták kor- 
és eszmetársai, pályatársai, mivel volt bátorsága 

írni az addig ki nem mondott tabukról, a lét 
szörnyű zavaros és véres élményeiről.

 Ady halálának 100. évfordulója alkalmából a 
Makám A föl-földobott kő c. új műsorával 
tiszteleg a költő géniusza előtt.  Klasszikussá vált 
„nagy” versei mellett, mint a Párisban járt az Ősz, 
Őrizem a szemed, Adja meg az Isten, A föl-
földobott kő – rejtőző kincseket is bemutatva 
megidézik a költő és korának szellemét a szó, az 
ének és zene eszközeivel.

 Magyar Bori: ének
 Krulik Zoltán: ének, gitár
 Kuczera Barbara: hegedű
 Vázsonyi János: szaxofon
 Bata István: basszusgitár
 Km. Varró Zoltán: ütőhangszerek



December 1. vasárnap
17.00 Zsinagóga
 Az	Országos	Rabbiképző	Zsidó	Egyetem	

Goldmark Kórusának koncertje
 Jegyár: 1500 Ft
 Az1969-ben Scheiber Sándor professzor – az 

Országos Rabbiképző Intézet akkori igazgatója – 
kezdeményezésére, Ádám Emil zeneszerző-
karnagy által létrehozott, idén ötven éves kórus 
célja a magyarországi zsidó zene megtartása és a 
feledéstől való megmentése mellett a zsidó zene 
kutatása, terjesztése és új zenei művek 
létrehozása, lemezre történő rögzítése.

 Műsorukon zsidó imaköltemények, zsoltárok, 
valamint jiddis és chászid népzenei feldolgozások 
mellett egy-egy népszerű izraeli dallam is 
felcsendül. 

 A művek héber és jiddis nyelven hangzanak fel.
 Szólót énekel: Fekete László, a Dohány utcai 

zsinagóga főkántora, Biczó Balázs, a Hegyedűs 
Gyula utcai zsinagóga főkántora, 
valamint Cser Erzsébet és Kival Zsuzsa

 Kórusvezető: Ádám Mária

19.00  Menház színházterem
 Utolsó vacsora
 Német filmdráma  

(Német nyelven magyar felirattal)
 A Győri Zsidó és Izraeli Filmfesztivál programja 
 Jegyár: 1000 Ft
 1933. január 30-án Hitler hatalomra jut 

Németországban. Ugyanezen az estén a 
Glickstein-család közös vacsorára gyűlik össze. 
Amikor a fiatal Michael bejelenti, hogy 
szimpatizál a nemzetiszocialista párttal, minden 
egy pillanat alatt megváltozik.

 A 2018-as ZSIFI közönségdíjas filmje.
 Szereplők: Bruno Eyron, Sharon Brauner,  

Michael Degen
 Rendező: Florian Frerichs



December 3. kedd
17.00  Evangélikus Öregtemplom
 Adventi zenés áhítat Szemerei János 

evangélikus püspök vezetésével
 Közreműködnek a Széchenyi István Egyetem 

Művészeti Karának hallgatói
 A részvétel ingyenes

19.00  Menház színházterem
 Szívárnyék : Pilinszky János két hangon 
 Jegyár: 4500 Ft
 „A tengerpartra kifekszik a tenger, 

a világ végén pihen a szerelmem, 
mint távoli nap vakít a szivem, 
árnyéka vagyunk valamennyien.” 
Játsszák: Szabó Balázs és Vecsei H. Miklós 

 Szerkesztette és rendezte: Seres Tamás

December 4. szerda
07.30  Evangélikus Öregtemplom
 Csendes percek Csorbáné Farkas Zsófia 

lelkész vezetésével
 A részvétel ingyenes

18.00  Református templom
 Adventi zenés áhítat a CANT’ ART 

énekegyüttes szolgálatával
 Az 1991-ben alakult énekegyüttes koncertjén 

protestáns és más szép kórusművek hangzanak el 
a karácsonyi ünnepkörre készülődve. 

 Karvezető: Balogh Eszter
 A részvétel ingyenes

December 5. csütörtök
19.00  Görögkatolikus templom
 Beck Zoli – A nemzedék nélküli ember 

apaanyufiúöccsférfinőlányfiatalöreggyávaerős 
bátorgyengegitárzongorakutyaszék

 A 30Y frontemberének önálló estje
 Jegyár: 3500 Ft 
 A fotósok fürkészik a nemzedék nélküli ember 

arcát. már megjelentek a ráncok. a barkón ősz 
szálak. a borostán csillan az ezüstös idő. hogy a 
nevetés fiatalítja – de megsokasodnak azért a 
gyűrődések a szem körül. az orrcimpa két 



oldaláról egyre markánsabban indul az árok a 
szájszeglet felé. dolgom van az idővel: azzal, ami 
mögöttem van, meg azzal, ami még előttem. vagy 
inkább a mosttal, ahol az egyik folyton 
elkezdődik, a másik meg folyton véget ér.  nincsen 
történetem, csak úgy kitalálom.

 Írta, rendezte és játssza: Beck Zoli

December 7. szombat
16.00  Menház 
 A hanuka terített asztala
 Alkalmi tárlatvezetés a Győri Zsidó Hitközség 

vallás- és helytörténeti kiállításán 
 A részvétel ingyenes
 A zsidóság minden év decemberében a hanukára, 

a fény nyolc napos ünnepére készül, és a nyolc 

napon át égő mécses csodájára emlékezik. Idén 
december 22 és 30 között gyújtanak minden este 
eggyel több gyertyát a hanukkián. A vallás- és 
helytörténeti gyűjtemény mellett, az ünnep 
eredetét, szokásait és vallási, gasztronómiai 
hagyományait ismerhetik meg azok, akik ezen a 
tárlatvezetésen velünk tartanak.

 Tárlatvezető: Spitzer Olga

19.00 Menház kamaraterem
 ARANY	–	PETŐFI
	 Szabadság,	szerelem	–	Levelek,	felolvasva
 Jegyár: 4500 Ft
 Petőfi és Arany levelezése nem csak barátságukat 

dokumentálja, de egyben a kort is amiben éltek. 
Naplószerűen tudósít mindennapi életük 
eseményeiről, ami történelmünk egyik 
legizgalmasabb korszaka: a reformkor utolsó 
évétől, a forradalom és a szabadságharc felgyorsuló 
hónapjaiig. Ne feledjük, lángelméjű költők 
forgatják itt a tollat, az őszinteség, keresetlenség 
és közvetlenség önkéntelen stílusbravúrjaival!

 Arany János: Kamarás Iván
 Petőfi Sándor: Fenyő Iván
 A leveleket válogatta: Mohácsi Szilvia
 Rendező: Seres Tamás



December 10. kedd
17.00  Evangélikus Öregtemplom
 Adventi zenés áhítat Adámi Mária lelkész 

vezetésével
 Közreműködnek a Széchenyi István Egyetem 

Művészeti Karának hallgatói
 A részvétel ingyenes

December 11. szerda
07.30  Evangélikus Öregtemplom
 Csendes percek Csorbáné Farkas Zsófia 

lelkész vezetésével
 A részvétel ingyenes

17.00  Evangélikus Öregtemplom
	 A	Liszt	Ferenc	Zeneiskola	adventi	

növendékhangversenye
 A koncertet szerkeszti: Felsmann Adrienn
 A részvétel ingyenes

18.00  Református templom
	 Adventi	zenés	áhítat	az	Él	Ő	Együttes	

szolgálatával
 A részvétel ingyenes

December 13. péntek
19.00 Görögkatolikus templom
 „Angyal szállt a Földre” 
 Bodrogi Éva, Szokolay Dongó Balázs és Balogh 

Kálmán régizenei/népzenei koncertje
 Jegyár: 2800 Ft
 A nemzetközi régizenei világból érkező barokk 

énekes Bodrogi Éva és a két népzenei virtuóz, 
közös koncertjükön a Kárpát-medence és a 17-18. 
századi Európa adventi, Mária dicsőítő, Jézus 
altató dalait hozzák el a közönséghez.  
A szívmelengető dallamok közé cimbalom és népi 
fúvós hangszeres szólók kerülnek, így keltve életre 
az Ünnep ujjongó, várakozással teli örömét.

 Bodrogi Éva: ének
 Balogh Kálmán: cimbalom
 Szokolay Dongó Balázs: fúvós hangszerek



December 14. Szombat
16.00  Katolikus templom
	 Dániel-játék	(Ludus	Danielis)
 A 13. századi misztériumjáték magyar nyelvű 

változata
 Jegyár: 1500 Ft
 Sokan a világ első operájának tartják a 

franciaországi Beauvais városban 1200 körül 
keletkezett misztériumjátékot. Mind a mai napig 
nagyon népszerű gyerekek és felnőttek körében 
egyaránt – generációkon átívelve komoly teológiai 
tartalmat közvetít, de egyúttal játékos 
színpadiassággal hirdeti meg Krisztus, a Megváltó 

eljövetelét, amit Dániel, a Babilonba hurcolt zsidó 
próféta jövendöl meg. A latin nyelvű 
misztériumjátékot sokfelé játsszák a világban. 
Bubnó Tamás magyar szövegével 1997 óta itthon 
is népszerű: iskolai kórusok, szkólák gyakran 
adják elő az adventi időben.

 Közreműködnek: A Budapesti Énekes Iskola 
tanárai és diákjai

 Művészeti vezető: Mezei János és Bubnó Tamás

19.00  Menház kamaraterem
 Csuja – Czutor est:  

Hiszek hitetlenül Istenben
 Jegyár: 4500 Ft
 „Hiszek hitetlenül Istenben,
 Mert hinni akarok,
 Mert sohse volt úgy rászorulva
 Sem élõ, sem halott.”
 Ady és Advent. Csend és üvöltés.
 Krisztus kereszt az erdőn és imádság háború után.
 De közben Fényre csúnyuló lányok és Megszólít a 

lélek!  és együtt: A mai trubadúrok
 Ady: Csuja Imre
 Trubadúr: Czutor Zoltán
 Szerkesztette és rendezte: Seres Tamás



December 15 vasárnap
15.00 Indulás a Rát Mátyás téri kápolnától
 Öt Templom Túra 
 Jegyár: 2000 Ft
 Az Öt Templom Fesztivál házigazda templomai, 

évszázadok óta egymás mellett állva hirdetik az 
európai kulturális sokszínűség értékeit.

 Ez a vezetett séta róluk szól, egy utca öt 
templomáról.

 A túrát vezeti: Székely Zoltán művészettörténész 

16.00  Görögkatolikus templom
 Barboncás: Betlehemes játék
 Jegyár: 1000 Ft
 A háromféle bábtechnikát felvonultató előadás 

Kallós Zoltán gyűjtése nyomán írt történetével, a 
betlehemi csoda eseményeit dolgozza fel. Heródes 
udvarából indulva, a pásztorok szálláshelyén át 
jutunk el a Szent család ideiglenes hajlékáig. 
A karácsony misztériuma egy angyal formázta 
díszlet előtt játszódik, amihez különleges keretül 
szolgál ezen a délutánon, a görögkatolikus 
templom kivételes ikonosztáza.

 Rendezte, énekli és játssza: Kiss Ágnes
 A díszletet, bábokat készítette: Kiss Attila Etele

17.00  Zsinagóga
	 Schmuel	Barzilai	főkántor	és	a	 

Bécsi Zsidó Gyermekkórus koncertje
 Jegyár: 1500 Ft
 Shmuel Barzilai, a Bécsi Zsidó Hitközség 

főkántora zsidó vallásos dalokat és eredeti 
kompozíciókat énekel a Bécsi Zsidó 
Gyermekkórussal. 

 Shmuel Barzilai fellépett a világ legjelentősebb 
koncerttermeiben: Musikverein és Konzerthaus 
Bécs, Mozarteum és Landestheater Salzburg, 
Prinzregententheater, Tonhalle Zürich, Heichal ha 
Tarbut Tel-Aviv. Barzilai filharmonikus és 
szimfonikus zenekarokkal énekelt egész 
Európában, Izraelben és az Egyesült Államokban.



December	16	hétfő
19.00  Zsinagóga
 Zseni születik – Kodály
 A Szent Efrém Férfikar koncertje
 Jegyár: 3000 Ft
 Szent Efrém Férfikar a győri koncertre Kodály 

Zoltán műveiből válogat, hogy a magyar mester 
születése napján, életébe is bepillantást nyújtó 
hangversenyt adjon. A magyar férfikari irodalom a 
világ legjelentősebb, legszínvonalasabb műveit 
vallhatja magáénak, s ez elsősorban Liszt 
Ferencnek, Kodály Zoltánnak és Bartók Bélának 
köszönhető. Ők hárman közel száz férfikart 

komponáltak. Az este házigazdája Bősze Ádám, a 
kiváló zenetörténész és műsorvezető, aki az 
elhangzó zenékhez kommentárokat fűz, 
történeteket mesél, valamint kordokumentumok, 
levelek idézésével teszi még teljesebbé a zenei 
élményt.

 Művészeti vezető: Bubnó Tamás
 Közreműködik: Bősze Ádám

December 17. kedd
17.00  Evangélikus Öregtemplom
 Adventi zenés áhítat Mesterházy Zsuzsanna 

lelkész vezetésével
 Közreműködnek a Széchenyi István Egyetem 

Művészeti Karának hallgatói
 A részvétel ingyenes

December 18. szerda
07.30  Evangélikus Öregtemplom
 Csendes percek Csorbáné Farkas Zsófia 

lelkész vezetésével
 A részvétel ingyenes



December 19. csütörtök
19.00 Menház kisterem
 Németh Virág – Borgula András: 

Szakácskönyv a túlélésért 
 Jegyár: 4500 Ft
 Az előadás recepteken keresztül mutatja be a 20. 

század magyar történelmét. Hédike/Hédi/ Hédi 
néni konyhája eleinte játékokból, a táborban 
töltött hónapokban képzeletbeli eszközökből és 
alapanyagokból, az azt követő években 
ételjegyekből, majd a Magyar Szocialista 
Népköztársaság termékeiből, végül 89 után igazi 
magyar hozzávalókból állt. Hédi vacsorára látja 
vendégül a közönséget, akik a nagy családi asztal 
mellett hallgatják, nézik, eszik végig az elmúlt 
évszázadot.

 Czingel Szilvia azonos című könyve alapján írta: 
Németh Virág és Borgula András

 Dramaturg: Németh Virág
 Jelmez: Gyarmati Dóra
 Műszaki vezető: Fábián Gábor Zoltán
 Produkciós vezető: Marcsa Barbara
 Rendezőasszisztens: Kern Dóra
 Rendezte: Borgula András
 Játsszák: Hay Anna, Nagy Mari és Radnai Csilla 

December 20. péntek
19.00 Görögkatolikus templom
 Adventi koncert: Ferenczi Bora és családja 
 Jegyár: 2800 Ft
 Különleges adventi családi koncertjeink sorában a 

következő Ferenczi Bora és családjának koncertje. 
Vele zenél ezen az estén nővére Luca és édesapja 
Ferenczi György. Közreműködik Pintér Zsolt, aki 
nem csak vendég, de szinte családtag is.

 Ferenczi Bora édesapja mellett, koncertszínpadok 
mögött és zenekari öltözőkben nőtt fel, és vált 
családtagból mára zenekari taggá, a Rackajam 
majd az Első Pesti Rackák csapatát erősítve. Ezen 
az estén Bora a középpont, és őt kíséri családi, 
baráti szeretettel és figyelemmel Ferenczi György, 
Ferenczi Luca, Pintér Zsolt és szervezőként mi is.



December 21. szombat
16.00 Menház
 A hanuka terített asztala
 Alkalmi tárlatvezetés a Győri Zsidó Hitközség 

vallás- és helytörténeti kiállításán 
 A részvétel ingyenes
 Tárlatvezető: Spitzer Olga

17.00 Református templom
 Marosné Kovács Tünde növendékeinek 

adventi koncertje 
 A részvétel ingyenes

19.00 Katolikus templom
	 Sebő	együttes:	Játék	Karácsonykor
 Jegyár: 3000 Ft

 A Karácsonynak ezer arca van. Ki hogy éli meg, kit 
milyen helyzetben talál, az bizony döntően 
befolyásolja a megjelenését, érzelmi töltetét. Milyen 
más gyerekkorunk csodavárós karácsonya, amelyet 
a család védő, óvó gondoskodása vesz körül. József 
Attila idillikus betlehemi verse a városi ember 
nosztalgiáját idézi fel, Nagy László verssorai pedig 
az 50-es évek hangulatát. Weöres Sándor 
karácsonyi verse a jézusi üzenet lényegét, az emberi 
szenvedés iránti együttérzés szívbemarkoló 
fájdalmát énekli. Soha nem volt még erre olyan 
nagy szükség, mint manapság.

 Barvich Iván: tárogató, bolgár kaval, pánsíp, 
tambura 
Perger László: bolgártambura, gitár  
Soós Réka: ének, hegedű 

 Tímár Sára: ének, ütőhangszerek 
 Sebő Ferenc: ének, tekerő, gitár 

 A koncert után a fesztivál szervezői a betlehemi 
Születés Templomának öröklángjáról meggyújtott 
békelánggal köszönnek el a közönségtől és 
kívánnak áldott ünnepeket mindenkinek.

 Kérjük mindazokat, akik a békelángból saját 
otthonaikba, templomaikba, szociális, közösségi 
intézményekbe szeretnének vinni, mécsest 
hozzanak magukkal!



Adventi istentiszteleti és miserend 

December 1. vasárnap
10.00 Evangélikus istentisztelet
 Evangélikus Öregtemplom 
10.00 Görögkatolikus	Szent	Liturgia
 Görögkatolikus templom 
10.00 Református istentisztelet
 Kossuth utcai református templom 
10.30 Katolikus szentmise
 Kossuth utcai katolikus templom 
16.00 Zenés	angol-nyelvű	istentisztelet	magyar	

nyelvű	fordítással	az	Irvine-i	(Kalifornia)	
Concordia Egyetem hallgatóinak 
közreműködésével

 Evangélikus templom gyülekezeti terme

December 8. vasárnap
8.30 és 10.00
 Evangélikus istentisztelet
 Evangélikus Öregtemplom 
10.00 Templombúcsú Szent Miklós Püspök 

tiszteletére
 Görögkatolikus templom
 Ünnepi Szent Liturgia, szentbeszédet mond Dr. 

Lukácsi Zoltán plébános
 Részt vesznek: Csorba János és Wagner Tamás 

lelkészek és Villányi Tibor a Győri Zsidó 
Hitközség elnöke

10.00 Református istentisztelet
 Kossuth utcai református templom 
10.30  Katolikus szentmise
 Kossuth utcai katolikus templom 
16.00 Angol	nyelvű	istentisztelet,	gyerek	

istentisztelettel	(Magyar	nyelvű	fordítással)
 Evangélikus templom gyülekezeti terme



Adventi istentiszteleti és miserend 

December 15. vasárnap
8.30 és 10.00
 Evangélikus istentisztelet 
 Evangélikus Öregtemplom 
10.00  Görögkatolikus	Szent	Liturgia
 Görögkatolikus templom 
10.00  Református istentisztelet
 Kossuth utcai református templom 
10.30  Katolikus szentmise
 Kossuth utcai katolikus templom 
16.00  Angol	nyelvű	istentisztelet,	gyerek	

istentisztelettel	(Magyar	nyelvű	fordítással)
 Evangélikus templom gyülekezeti terme 

December 22. vasárnap
8.30 és 10.00
 Evangélikus istentisztelet 
 Evangélikus Öregtemplom 
10.00 Görögkatolikus	Szent	Liturgia
 Görögkatolikus templom 
10.00 Református istentisztelet
 Kossuth utcai református templom 
10.30 Katolikus szentmise
 Kossuth utcai katolikus templom 
16.00 Karácsonyi	angol	nyelvű	istentisztelet 

(Magyar	nyelvű	fordítással)
 Evangélikus templom gyülekezeti terme

December 22-től a karácsonyi ünnepek alatt, az újvárosi templomokban a betlehemi Születés Templomának 
öröklángjáról meggyújtott békelánggal égnek a gyertyák.

Kérjük mindazokat, akik a békelángból a szertartások után saját otthonaikba, templomaikba, szociális, közösségi 
intézményekbe szeretnének vinni, mécsest hozzanak magukkal!



Karácsonyi istentiszteleti és miserend

December 24., kedd, Szenteste
16.00  Evangélikus istentisztelet 

Evangélikus Öregtemplom
17.00  Karácsonyi zsolozsma kenyéráldással 

Görögkatolikus templom
17.00  Esti református istentisztelet 

Kossuth utcai református templom 
22.00  Jézus születésének miséje 

Kossuth utcai katolikus templom

December 25. szerda
8.30 és 10.00
  Ünnepi evangélikus istentisztelet
 Evangélikus Öregtemplom
10.00  Karácsonyi	ünnepi	Szent	Liturgia	

Görögkatolikus templom
10.00  Ünnepi református istentisztelet 

úrvacsoraosztással
 Kossuth utcai református templom
10.30  Ünnepi katolikus szentmise 

Kossuth utcai katolikus templom

December 26. csütörtök
10.00  Ünnepi evangélikus istentisztelet
 Evangélikus Öregtemplom
10.00  Karácsonyi	ünnepi	Szent	Liturgia	

Görögkatolikus templom
10.00  Ünnepi református istentisztelet 

úrvacsoraosztással
 Kossuth utcai református templom
10.30  Ünnepi katolikus szentmise 

Kossuth utcai katolikus templom

Az ünnepi alkalmakon igét hirdet, prédikál: 
Evangélikus templom: 
 Szemerei János evangélikus püspök
 Csorba János, Jánosa Attila és Vancsai József 

lelkészek
Görögkatolikus templom:  

Tasi Tamás parókus
Katolikus templom:  

Dr. Lukácsi Zoltán plébános
Református templom: 

Pálfi Zsuzsanna és Wagner Tamás lelkészek



December 29. vasárnap
15.00  Zsinagóga
	 A	Győri	Zsidó	Hitközség	Hanuka	ünnepe
 A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz 

kötött
 A győri zsidó közösség hagyományos közös 

ünnepre, gyertyagyújtásra hívja a régió határon 
inneni és túli zsidó hitközségeit, az utcában 
működő keresztény gyülekezeteket és minden 
érdeklődőt felekezeti hovatartozástól függetlenül, 
hogy mindannyian osztozzanak velük a fény 
születésének örömében.

 Közreműködnek: Totha Péter Joel győri főrabbi és 
Dévényi Dávid kántor 

 Aborder Klezmer Band
 Ágoston Béla: fúvósok
 Vincze Miklós: ének, ütőhangszerek
 Somogyi Péter: harmonika
 Bujdosó János: gitár
 Kertész Endre: cselló
 A szervezők kérik az ünnepre érkező férfiakat, 

hogy kipát/sapkát/kalapot hozzanak magukkal, és 
a zsinagógában a program alatt viseljék azt!

 (Regisztrációs jegyek igényelhetőek 
jegyirodánkban a Ráth Mátyás tér 4. szám alatt, 
vagy az info@ottemplom.hu email címen)
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Jegyelővétel	és	információ:
Öt Templom Fesztiválközpont

Győr,	Rát	Mátyás	tér	4. 
(Nepomuki	Szent	János	kápolna	mellett)	

Nyitva tartás:
November 5-től december 20-ig,  

keddtől péntekig naponta 
11.30 és 17.30 között.

Online jegyvásárlás: www.tixa.hu

Elérhetőségeink:
Tel.: +36 20/361 2151

www.ottemplom.hu • info@ottemplom.hu
 ÖT TEMPLOM •  ottemplomfesztival



Mirabilis Kft.

Túránkon az öt templom történetén keresztül mutatjuk 
be az európai zsidó-keresztény kultúra vallási, kulturális, 
építészeti	értékeit	megismertetve	a	résztvevőkkel	az	
egyes vallások hitéleti sajátosságait, azok építészeti 
vetületeit,	Győr-Újváros	példáján	mutatva	be	a	békés,	

termékeny	együttélés	lehetőségét.

Csoportos	vagy	egyéni	túráinkról	érdeklődjön	
elérhetőségeinken,	vagy	keresse	előre	meghírdetett	

időpontjainkat	az	ottemplom.hu	oldalon!

Öt Templom Túra 
egész évben 
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Kiadja: Karzat Színház Nonprofit Kft.
Az Öt Templom Fesztivál arculata, márkaneve és tematikája szerzôi jogi védelem alatt áll! 

A jogtulajdonos megbízásából az Öt Templom Fesztivált és az Öt Templom Adventet a Karzat Színház Nonprofit Kft. szervezi. 
Fesztiváligazgató: Pál Kálmán 

A szervezôk a mûsorváltozás jogát fenntartják!

Parkoló a kijelölt helyeken, illetve a környező utcákban
(18.00 óra után és hétvégén ingyenes) 
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