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ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP – KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

Abban az időben Jézus így felelt: „Te mondod, hogy király vagyok. Én arra 
születtem, és azért jöttem a világba, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Aki az 
igazságból való, az hallgat a szavamra!” 

Jn 18,37 

H I R D E T É S E I N K  

November 22-28-ig, állami oltási akcióhéten előzetes jelentkezés nélkül is lehet 
COVID-19 járvány elleni oltást kapni számos oltóponton. Aki még nem tette, kérjük, 
éljen ezzel a lehetőséggel! 

Ma országos gyűjtés van a Katolikus Karitász javára. Köszönjük nagylelkűségüket!  

Szombaton, november 27-én, reggel 8 órakor kezdjük a templom nagytakarítását. 
Kérjük, aki teheti, vegye ki részét a munkából, és jelezze előre szándékát! 

Ugyancsak szombaton, délután ½ 3-tól kb. 5 óráig családi ádventi koszorú készítés lesz 
a Szent Gellért Gimnáziumban. Jelentkezni a zseszter@freemail.hu e-címen, vagy ma a 
szentmisék után, kedden és szerdán pedig irodaidőben lehet. Költség 1000 Ft/koszorú. 

Jövő vasárnap, november 28-án a 9 órai szentmise után lesz a Pásztorjáték 
megbeszélése. Szeretettel várjuk a gyermekeket! 

Ugyanezen a napon, ádvent 1. vasárnapján karitász csoportunk jótékonysági vásárt 
rendez a templom melletti parkolóban, a délelőtti szentmisék után. 

Advent böjti idő (kis böjt): tartózkodjunk a zenés mulatságoktól, böjttel, imádsággal, 
testi és lelki irgalmasság cselekedeteivel készüljünk Jézus születésére. 

Ádvent hétköznapjain templomunkban hétfőtől péntekig reggel ½ 7-kor lesz roráte 
szentmise. Előtte elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, ezért kérjük, hogy 5 perccel 
korábban érkezzenek. Roráte után sajnos, nem lesz agapé. A szombati és vasárnapi 
miserend változatlan marad. 

Ádventi gyertyagyújtás a szombati szentmise keretében lesz. 

Ádvent első hetében, november 28-tól december 5-ig tartós élelmiszereket gyűjtünk 
templomunkban a közösségünkhöz tartozó rászorulók javára. Figyelemmel a 
járványügyi helyzetre és mindnyájunk lehetőségeire, köszönettel fogadunk pénzbeni 
adományokat is, Szent Erzsébet perselyében, banki utalás esetén pedig a szándék – 
„tartós élelmiszerekre” – megjelölésével.  

  

Dátum Liturgiák rendje 

KRISZTUS, A 
MINDENSÉG KIRÁLYA, 
évközi 34. VASÁRNAP 

november 21. 
Szűz Mária bemutatása 

  9:00 szentmise élő családtagokért 
11:00 szentmise híveinkért, élő Miklósért és családjáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul élő Gyöngyiért  

utána vesperás 

HÉTFŐ, november 15. 
Szent Cecília 

 

KEDD, november 16. 
Szent I. Kelemen pápa, 

Szent Kolumbán 

  8:00 szentmise élő József atyáért 
 

 

SZERDA, november 24. 
Dung-Lac Szent András 

és vértanú társai 
Szent Krizogonusz, 

Szent Flóra 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise hálából elmúlt 54 életévért és Eszter 

megtéréséért  

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
november 25.  

Alexandriai Szent 
Katalin 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise élő és † családtagokért 

PÉNTEK,  
november 26. 

Szent Szilveszter apát, 
Szent Konrád 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise † Ilonáért, Árpádért és Annamáriáért 

SZOMBAT,  
november 27. 

Szent Virgil 

  8:00 - 12:00 a templom nagytakarítása 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Rumpler Ferenc halálának  

33. évfordulójára 

ÁDVENT 
1. VASÁRNAPJA 

november 28. 
Marchiai Szent Jakab 

  9:00 szentmise † Sarolta és Emil nagyszülőkért 
11:00 szentmise híveinkért, élő Mártáért 60. szül.napjára 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Györgyért  

utána vesperás 
 

Napról napra többen betegednek meg! – Kérjük, hogy a szigorodó 
járványügyi rendelkezéseket következetesen tartsák be; a templomban  

és zárt terekben viseljenek maszkot, használjanak kézfertőtlenítőt! 
Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével is! 
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