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ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről: „Jelek lesznek a Napban, a
Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés támad a népek között a
tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek megdermednek a rémülettől,
miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség összetartó erői megrendülnek.
Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben nagy hatalommal és
dicsőséggel. Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert
elérkezett megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az
evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy
csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül,
hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe
előtt.”
Lk 21,25-28.34-36

HIRDETÉSEINK
A 9 órai szentmise után lesz a Pásztorjáték megbeszélése. Szeretettel várjuk a gyermekeket!
A délelőtti szentmisék után karitász csoportunk jótékonysági vásárt tart a templom
melletti parkolóban.
Advent hétköznapjain templomunkban hétfőtől péntekig reggel ½ 7-kor lesz roráte
szentmise. Előtte elimádkozzuk az Úrangyala imádságot, ezért kérjük, hogy 10 perccel
korábban érkezzenek. Roráte után sajnos nem lesz agapé, de minden mise után lesz ½ órás
Szentségimádás.
Adventi gyertyagyújtás a szombati szentmise keretében lesz.
Jövő vasárnapig, december 5-ig tartós élelmiszereket gyűjtünk templomunkban a
közösségünkhöz tartozó rászorulók javára. Köszönettel fogadunk pénzbeni adományokat
is, Szent Erzsébet perselyében, banki utalás esetén pedig a szándék – „tartós
élelmiszerekre” – megjelölésével. – Az oldalsó bejáratot a parkoló felől a gyűjtés idején
átmenetileg zárva tartjuk.
Advent böjti idő (kis böjt): tartózkodjunk a zenés mulatságoktól, böjttel, imádsággal, testi
és lelki irgalmasság cselekedeteivel készüljünk Jézus születésére.
A járvány nagyon gyorsan terjed! A legteljesebb óvatosságra kérünk mindenkit!
Kérjük, segítsenek a padok és a kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után!

Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével is!

ÁDVENT
1. VASÁRNAPJA
november 28.
Marchiai Szent Jakab
HÉTFŐ,
november 29.
KEDD, november 30.
Szent András apostol

Liturgiák rendje
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
6:30 szentmise † Margitért, Lászlóért és családtagokért
utána ½ óra Szentségimádás
6:30 szentmise hálaadásul
utána ½ óra Szentségimádás

6:30 szentmise † Tiborért
SZERDA, december 1.
utána gyóntatás és ½ óra Szentségimádás
Szent Blanka,
16:00
18:00 csendes Szentségimádás
Szent Charles de Foucauld
18:00 a Mária Légió imaórája
CSÜTÖRTÖK, december
2.
Szent Lúciusz,
Szent Szilvánusz

6:30 szentmise papjainkért és papi hivatásokért
utána ½ óra Szentségimádás

17:00 gyóntatás
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal
6:30 szentmise papokért
PÉNTEK, december 3.
utána ½ óra Szentségimádás
Xavéri Szent Ferenc Szent
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szofoniás
17:00 gyóntatás
SZOMBAT,
8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
december 4.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Damaszkuszi Szent János,
18:00 szentmise élő Zsomiért, Annáért, Hajniért és Júliáért
Szent Borbála
ÁDVENT
2. VASÁRNAPJA
december 5.
Szent Szabbás

9:00 szentmise
11:00 szentmise híveinkért, † Anikóért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Méhes Csabáért
utána vesperás

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. december
Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk, hogy Egyházközségünk minden tagja
szívébe érkezzen el az örömteli karácsonyi üzenet: megszületett Megváltónk!
Imádkozzunk a nélkülözőkért.
Szent László imacsoport: Az egyházi év végén adjunk hálát a sok kegyelemért, amelyben
részesültünk, és kérjük, segítsen minket Úr Isten, hogy egészséges, tiszta lélekkel ,
bizakodással tudjunk élni a jövőben is a járvány adta megpróbáltatásaink alatt.
Lisieux-i Szent Teréz imacsoport, evangelizációs: Hitoktatókért: Imádkozzunk a
hitoktatókért, akik Isten Igéjének hirdetésére kaptak meghívást, hogy bátran és kreatívan
tudjanak a Szentlélek erejében tanúságot tenni róla.

