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ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA
Az angyali üdvözlet után Mária útra kelt, és a hegyek közé, Júda egyik városába
sietett. Belépett Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet. Amikor Erzsébet
meghallotta Mária köszöntését, szíve alatt felujjongott a magzat, és a Szentlélek
betöltötte Erzsébetet. Hangos szóval így kiáltott: „Áldott vagy te az asszonyok között,
és áldott a te méhednek gyümölcse! Hogyan lehet az, hogy Uram anyja jön hozzám?
Mert íme, amikor fülembe csendült köszöntésed szava, örvendezve felujjongott
méhemben a magzat! Boldog vagy, aki hitted, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr
mondott neked!”

ÁDVENT
4. VASÁRNAPJA
december 19.

9:00 szentmise †Annáért
11:00 szentmise híveinkért, élő Erzsébet édesanyáért
és családjáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 lelkigyakorlatos szentmise † Dezsőért
utána vesperás

HÉTFŐ, december 20.
Szent Teofil

6:20 Úrangyala imádság és roráte: † Katalin és Gyula
szülőkért; utána ½ óra szentségimádás

KEDD,
december 21.
Kaníziusz Szent Péter

6:20 Úrangyala imádság és roráte: † Pálért és Gyuláért
utána ½ óra szentségimádás
17:00 gyóntatás

SZERDA,
december 22.

Lk 1,39-45

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.
A 9 órai szentmisére várjuk a gyerekek által otthon elkészített karácsonyfadíszeket,
amikkel mise után együtt ékesítjük a templomi karácsonyfákat. Az alkotók apró
jutalomban is részesülnek.
Elkészült a jövő évi intenciós könyv. Jelezzük a kedves Testvéreknek, hogy a vasárnapi
szentmisék akár több testvérünk szándékára kerülhetnek bemutatásra.
Ezen a héten kedden, szerdán és csütörtökön délután 5 órától is lesz gyóntatás.
December 24-én, pénteken 16:00 órakor Pásztorjáték lesz templomunkban, amelyre
szeretettel várjuk a gyermekeket. Ezen a napon szentmise csak éjfélkor lesz.
December 25-én és 26-án teljes vasárnapi miserendet tartunk.
December 27-30-án, hétfőtől csütörtökig szentmise naponta reggel 8 órakor lesz.
December 31-én, pénteken az év végi hálaadó szentmise délután 5 órakor kezdődik.
Újév napja – Szűz Mária, Isten anyja – kötelező ünnep, vagyis szentmisén való részvételi
kötelezettséggel járó ünnep. Aznap délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.
December 23-24., valamint 30-31. (csütörtök-péntek) napjain irodai félfogadás nem lesz.

A járvány miatt betegeink rendszeres látogatása egyelőre szünetel,
de életveszély esetén hívjanak most is bizalommal!

Liturgiák rendje

6:20 Úrangyala imádság és roráte: † Györgyért
utána gyóntatás és szentségimádás
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
17:00 gyóntatás
18:00 a Mária Légió imaórája

CSÜTÖRTÖK,
december 23.
Kenty Szent János,
Szent Viktória

6:20 Úrangyala imádság és roráte: hálaadásul 40. házassági
évfordulón; utána szentségimádás
11: 00 Dr. Dank Viktor temetése a Szent Gellért
urnatemetőben
17:00 gyóntatás

PÉNTEK,
december 24.
Szent Ádám és Éva

16:00 pásztorjáték
24:00 szentmise híveinkért

SZOMBAT,
december 25.
KARÁCSONY: JÉZUS
KRISZTUS SZÜLETÉSE
Szent Anasztázia
SZENT CSALÁD
VASÁRNAPJA
december 26.
Szent István
első vértanú

9:00 szentmise Villő egészségéért
11:00 szentmise híveinkért, élő Ágota édesanyáért
és családjáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Gorgónia nővérért
9:00 szentmise †Ernőért, Erzsébetért, Zsuzsannáért és
Borbáláért
11:00 szentmise híveinkért, † Lénárd édesapáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Miklós édesapáért
utána vesperás

A járvány most is 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!

