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ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA  

Az Úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. És ő bejárta a Jordán 
egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy meg van írva 
Izajás próféta beszédeinek könyvében: „A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az Úr 
útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok 
el. Ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember 
meglátja az Isten üdvösségét.” 

Lk 3,2-6 

H I R D E T É S E I N K 

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. 

A mai nappal zárjuk tartósélelmiszer-gyűjtésünket templomunkban. Köszönettel fogadunk 
pénzbeni adományokat is a Szent Erzsébet perselyében, banki utalás esetén pedig a 
szándék – „tartós élelmiszerre” – megjelölésével. Az oldalsó bejáratot a parkoló felől 
átmenetileg zárva tartjuk. 

December 8-án roráte után litániát imádkozunk Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásáról, 
utána gyóntatás és ½ órás Szentségimádás is lesz. 

Jövő vasárnap, a 9 órai szentmise után a gyerekeknek alapanyagot osztunk karácsonyi 
díszek elkészítéséhez. Segítő linket 11 órától a Plébánia honlapján és Facebook-oldalán 
találhatnak. Az elkészített alkotások a 19-ei 9 órás szentmise előtt elhelyezhetők az oltár 
lépcsőjén. Mise után együtt feldíszítjük velük a karácsonyfákat. Az alkotók apró 
jutalomban részesülnek. Kérjük a szülőket, biztassák gyermekeiket, hogy minél több, 
szorgos kezek által készített dísz ékesíthesse a Kisded jászolának környékét! 

Ugyancsak jövő vasárnap, 15 – 19 óráig a Szent Gellért Iskola közössége Fény-Betlehemet 
vetít a parkolóban; műsorok és tea mellett mesekönyv, társasjáték, tartós élelmiszer és 
édesség adományokat gyűjt árvaházak, illetve határon túli rászorulók javára, valamint 
pénzadományokat karitász csoportunk céljaira. 

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

Köszönjük az önkéntes egyházi hozzájárulás befizetésével történő támogatásukat! Aki még 
nem rendezte, személyesen a sekrestyében, csekken vagy átutalással támogathatja 
plébániánk közösségi életét.  

 
  

Dátum Liturgiák rendje 

ÁDVENT 
2. VASÁRNAPJA 

december 5. 
Szent Szabbás 

  9:00 szentmise † Ferenc édesapáért 
11:00 szentmise híveinkért, † Anikóért 

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

utána vesperás 

HÉTFŐ,  
december 6. 

Szent Miklós püspök 

  6:30 szentmise † János és Erzsébet házaspárért 
utána ½ óra szentségimádás 

KEDD,  
december 6. 

Szent Ambrus püspök 

  6:30 szentmise imaperselyben elhelyezett szándékokra 
utána ½ óra szentségimádás 

SZERDA, december 8. 
SZŰZ MÁRIA 
SZEPLŐTELEN 

FOGANTATÁSA 

  6:30 szentmise élő Zoltánért  
utána litánia, majd gyóntatás és szentségimádás 

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

CSÜTÖRTÖK,  
december 9.  

Szent Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin  

  6:30 szentmise † családtagokért 
utána ½ óra szentségimádás 

17:30 gyóntatás  

PÉNTEK,  
december 10. 

Loretói Szűz Mária 

  6:30 szentmise két szeretett élő személyért 
utána ½ óra szentségimádás 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  

SZOMBAT,  
december 11. 

Szent I.Damazusz pápa 

  9:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Katalinért, 70. születésnapjára 

ÁDVENT 
3. VASÁRNAPJA 

december 12. 
Guadalupei Szűz Mária 

  9:00 szentmise élő, rám bízott két szeretett lélekért 
11:00 szentmise híveinkért, † János és Judit szülőkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise beteg Imréért,  

valamint élő Gergelyért 40. születésnapjára  
utána vesperás 

 

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! 
A járvány miatt betegeink rendszeres látogatása egyelőre szünetel,  

de életveszély esetén hívjanak most is bizalommal! 
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