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November 22. Krisztus, a mindenség Királya
Vasárnapi gondolatok
Krisztust, a mindenség Királyát minden szentmisén megünnepeljük,
különösképpen az alábbi módon juttatjuk ezt kifejezésre. Miután közösen
elimádkozzuk a Miatyánkot, a pap így folytatja: „Szabadíts meg, kérünk, Urunk,
minden gonosztól; Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból
mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök
boldogságot, és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.”, a hívő
közösség pedig feleli: „Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség
mindörökké. Ámen.”. Legyen ez a fohász hitvallásunk is a mindennapi
életünkben.
József atya
HIRDETÉSEINK
Ma országos gyűjtés van a Katolikus Karitász javára, ádvent első vasárnapjáig,
november 29-ig pedig tartós élelmiszert is gyűjtünk templomunkban a
rászorulók számára. Kérjük a kedves Testvérek nagylelkű támogatását!
Szombaton, november 28-án, reggel 8 órától lesz templomunk nagytakarítása.
Kérjük a fiatal- és felnőtt Testvérek segítségét!
Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek az idei egyházi hozzájárulásuk
befizetéséért, valamint a plébániánkat támogató adományaikért. A
hozzájárulás készpénzzel a sekrestyében vagy az irodában rendezhető,
valamint csekken vagy banki átutalással.
Elkészült a jövő évi intenciós könyv. Szentmise szándékot a sekrestyében és az
irodában lehet előjegyeztetni, de telefonon és e-mailben is fogadjuk a
kéréseket.

Dátum

Liturgiák rendje

VASÁRNAP
november 22.
Krisztus,
a mindenség Királya
Szt. Cecília

9:00 szentmise: † szülők, nagyszülők, rokonok
10:00 keresztelő: Pósa Csilla Veronika
11:00 szentmise: † Emil és Sarolta nagyszülők;
Szociális Missziótársulat alap. 112. évfordulója
18:00 vesperás
18:30 szentmise: † Erzsébet (tem. csütörtökön volt)

HÉTFŐ
november 23.
Szt. Kelemen, Szt. Kolumbán
KEDD
november 24.
Dung-Lac Szt. András és tsai,
Szt. Krizogonusz, Szt. Flóra
SZERDA
november 25.
Alexandriai Szt. Katalin
CSÜTÖRTÖK
november 26.
Szt. Szilveszter apát,
Szt. Konrád
PÉNTEK
november 27.
Szt. Virgil
SZOMBAT
november 28.
Marchiai Szt. Jakab
VASÁRNAP
november 29.
Advent I. vasárnapja

8:00 szentmise: † Anna és Mária

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: † Edit és Kálmán, élő és †
gyermekeikért
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás

18:00 gyóntatás
18:30 szentmise: élő Zsomi és † keresztmama
17:30 gyóntatás
18:30 szentmise: élő plébánosért
08:00 nagytakarítás
18:30 szentmise: † Izabella és Ferenc

9:00 szentmise: élő Ágota édesanyáért,
† édesapáért és családjukért
11:00 szentmise: † Anna és Mihály
18:00 vesperás
18.30 † Jolán

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy csak a kijelölt (nem lezárt) helyekre
üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen!
Idén egész november hónapban nyerhetnek teljes búcsút az elhunytak
javára. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.

