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ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA
Amikor Keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte: „Mit
tegyünk?” „Akinek két ruhája van – válaszolta –, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy
sincs. S akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen.” Jöttek a vámosok is, hogy
megkeresztelje őket, s így szóltak hozzá: „Mester, mit tegyünk?” Ezt felelte nekik: „Ne
követeljetek többet, mint amennyi meg van szabva.” Megkérdezték őt a katonák is:
„Hát mi mit tegyünk?” Nekik így felelt: „Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit,
hanem elégedjetek meg zsoldotokkal.”

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

ÁDVENT
3. VASÁRNAPJA
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
december 12.
18:00 szentmise beteg Imréért,
Guadalupei Szűz Mária
valamint élő Gergelyért 40. születésnapjára
utána vesperás
HÉTFŐ,
december 13.
Szent Lúcia
KEDD,
december 14.
Keresztes Szent János
SZERDA,
december 15.
Boldog Brenner János

Lk 3,10-14

HIRDETÉSEINK
Kérjük azokat a Testvéreket, akik csak gluténmentes ostyával áldozhatnak, hogy a
szentmisén a szentáldozás elején, mielőtt az áldoztató pap az oltártól áldoztatni indul,
szíveskedjenek a felolvasó állvány elé fáradni, ezzel jelezve áldozási szándékukat.
Jövő vasárnap a 9 órai szentmisére várjuk a gyerekek által készített karácsonyfadíszeket,
amikkel mise után együtt ékesítjük a templomi karácsonyfákat. Ehhez ma a 9 órai
szentmise után osztunk némi alapanyagot az otthoni munkához. Az alkotók apró
jutalomban is részesülnek. Kérjük a szülőket, bíztassák gyermekeiket, hogy minél több,
szorgos kezek által készített dísz ékesítse a Kisded jászolának környékét!
Ma délután háromtól este hétig a Szent Gellért Iskola közössége Fény-Betlehemet vetít a
parkolóban. Műsorszámok és tea mellett mesekönyv, társasjáték, tartós élelmiszer és
édesség adományokat gyűjtenek árvaházak, illetve határon túli rászorulók javára, valamint
pénzadományokat karitász csoportunk céljaira.
Elkészült a jövő évi intenciós könyv. Jelezzük a kedves Testvéreknek, hogy a vasárnapi
szentmisék akár több testvérünk szándékára kerülhetnek bemutatásra.
A mostani és a jövő héten is lesz gyóntatás. Az időpontok a hírlevelében és a naptárban is
megtalálhatók.
Pénteken, szombaton és vasárnap este 6 órakor Hesz Attila pálos szerzetes atya lelkigyakorlatos szentmisét tart templomunkban. Pénteken a roráte szentmise elmarad.
Szombaton 9-től 11 óráig várjuk segítőkész testvéreinket templomunk karácsonyi
díszítéséhez, fenyőink felállításához.
Advent böjti idő (kis böjt): tartózkodjunk a zenés mulatságoktól, böjttel, imádsággal, a testi
és lelki irgalmasság cselekedeteivel készüljünk.

Liturgiák rendje

CSÜTÖRTÖK,
december 16.
Szent Adelhaid-Etelka

6:20 Úrangyala imádság és roráte: † családtagokért
utána ½ óra szentségimádás
6:20 Úrangyala imádság és roráte: élő családtagokért
utána ½ óra szentségimádás
6:20 Úrangyala imádság és roráte: élő gyerekekért
utána litánia, majd gyóntatás és szentségimádás
16:00 - 18:00 csendes Szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
6:20 Úrangyala imádság és roráte: élő unokákért
utána ½ óra szentségimádás
17:30 gyóntatás

PÉNTEK,
december 17.

(a reggeli szentmise elmarad)
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 lelkigyakorlatos szentmise † dr. Tóth Imréért

SZOMBAT,
december 18.

9:00 - 12:00 a templom karácsonyi díszítése
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 lelkigyakorlatos szentmise † Lehel édesapa és
nagyapáért

ÁDVENT
4. VASÁRNAPJA
december 19.

9:00 szentmise †Annáért
11:00 szentmise híveinkért, élő Erzsébetért, Annáért
és családjáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 lelkigyakorlatos szentmise † Dezsőért
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!

