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December 6. Advent 2. vasárnapja 

Vasárnapi gondolatok 

Amikor Keresztelő Szent János hírnöki tevékenységét csodáljuk az evangéliumi 
elbeszélésekben, vagyis, amikor a hozzá kivonuló sokaságon csodálkozunk, 
egyben a körülöttünk élők sokaságán is el kell csodálkoznunk. Amint, ugyanis 
az akkor élő emberek meghallották Isten bűnbánatra való felszólítását, és 
bűnbánatuk jeleként megkeresztelkedtek, úgy napjainkban is sokan 
meghallják az Úr hívását és megkeresztelkednek. Ami ennél relevánsabb, hogy 
az örök életre vezető értékeket mennyien tartják fontosnak beépíteni a 
mindennapi életükben? Mind az Ószövetségben, mind az Újszövetségben 
Isten arra hívta az embert, hogy maradjon hozzá hűséges. Az egyes 
példabeszédek és hasonlatok azt érzékeltetik, hogy Isten teljes 
elköteleződéssel van az ember iránt, és a megigért örök boldogság feltétele, 
hogy az ember is maradjon elkötelezett az Isten iránt.  
A mi elköteleződésünk miből áll?  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Elkészült a jövő évi intenciós könyv. Szentmise szándékot a sekrestyében és 
az irodában lehet előjegyeztetni, de telefonon és e-mailben is fogadjuk a 
kéréseket. 

Továbbra is szeretettel várjuk a kedves Testvéreket templomunkba az 
Oltáriszentség csendes imádására szerdánként 17:00 – 19:00 óráig. 
december 6-án, szerdán, már a világháló útján is csatlakozhatnak imádságos 
együttlétünkhöz Plébániánk honlapján és Facebook-oldalán.

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
december 6. 

Advent II. vasárnapja  
Szent Miklós püspök 

  9:00 szentmise: † jótevők és nagyszülők 
10:00 Villányi Máté keresztelője 
11:00 szentmise: engesztelő Magyarország 
18:00 vesperás 
18.30 † Ilona és András szülők 

HÉTFŐ 
december 7.  

Szent Ambrus püspök  
és egyháztanító 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: beteg Mária és Lajos 
 

KEDD 
december 8.  

A Boldogságos Szűz Mária 
szeplőtelen fogantatása 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: imaszándék meghallgatása 

SZERDA 
december 9.  

Szent Juan Diego 
guadalupei látnok 

6:20 Úrangyala 
6:30 szentmise: † édesanya 

utána gyóntatás 
15:00 Csont Sándor temetése a Szent István bazilika 

altemplomában 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK 
december 10.  

 A Loretói  
Boldogságos Szűz Mária 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: élő Teréz és † hozzátartozók 

 
18:00 gyóntatás  

PÉNTEK 
december 11.  

Szent I. Damazusz pápa 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: † Ilma és élő Ilma 
 
18:00 gyóntatás  

SZOMBAT 
december 12.  
A Guadalupei  

Boldogságos Szűz Mária 

 

 
18:30 szentmise: † családtagok 

VASÁRNAP 
december 13. 

Advent III. vasárnapja 
Szent Lúcia 

  9:00 szentmise: † Longauer Imre 
11:00 szentmise: † Vera, Nándor, Éva és László 

 
18:00 vesperás 
18.30 † Lehel édesapa, nagypapa 

 

 
Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt (nem lezárt) 
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen! 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony


 

Á D V E N T I   H I R D E T É S E I N K 

Ádventben, december 23-áig a szokásos 
hétköznapi szentmisék helyett hétfőtől 
péntekig roráte szentmisék vannak reggel  
½ 7-kor, de előtte 10 perccel kezdünk az 
Úrangyala elimádkozásával.  

Gyóntatás szerdán a roráte szentmise után, 
csütörtökön és pénteken este 6 órától lesz.  

December 19-én szombaton délután 5 órakor 
bűnbánati liturgia és gyóntatás lesz. 

December 26-án, Szent István első vértanú 
ünnepén a 11 órai szentmise keretében a 
bérmálás szentségében részesülnek 
felkészült testvéreink. 

 
H A L Á L O Z Á S 

Fájdalommal tudatjuk, hogy 2020. nov. 23-án, életének 69. évében elhunyt 
Kócziás György zenetanár, karnagy, a kántorképző tanfolyamok egykori 
tanára, aki az 1970-es években kántora volt templomunknak. Temetéséről 
később intézkednek. Imádkozzunk lelki üdvéért!  

K Ü L Ö N F É L É K 

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. 

Kedves Testvérek! A szeptemberre tervezett Krisztinás napunk programjait a 
Közösségépítő csoport részletekben, egy-egy hétvégén, online módon szervezi 
meg. December 12-én, szombaton este fél 9-kor Horváth Adrián A Lánchíd 
múltja, jelene, jövője című előadása következik. December 13-án, vasárnap 11 
órától kézműves foglalkozás a gyerekeknek. Az előadás, a karácsonyfadíszek 
készítésének segítő linkje – ugyanúgy, mint a december 16-i Szentségimádásé 
(17-19 óráig) – a Plébánia honlapján és Facebook-oldalán érhető el. 

 
KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS PROGRAMOK 

December 13-án, vasárnap, 
 a 9 órás szentmise után: 

a gyerekek karácsonyfadíszek készítéséhez anyagokat vihetnek haza.  
Segítő linket 11 órától a honlapon lehet találni. A december 20-i szentmise kezdetén 
elhelyezhetik az oltár lépcsőjén az alkotásokat, a mise után hazavihetik. A készítők 
apró jutalomban részesülnek. 

December 16-án, szerdán 17-19 óra között: 

Szentségimádás 
 

Mindenkit hívunk a csendes, adventi Szentségimádásra, elmélyedésre. Aki 
személyesen nem tud részt venni, az a Plébánia honlapján és Facebook-oldalán 
kapcsolódhat be. 
 
 

 


