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ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA 

Abban az időben: Keresztelő János megjelent Judea pusztájában, és így tanított: 
„Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa!” Ő volt az, akiről Izajás próféta ezt 
mondta: A pusztában kiáltónak szava: Készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé 
ösvényeit! János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és 
vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Judea és a Jordán vidéke. 
Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. 

Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így 
szólt hozzájuk: „Viperák fajzata! Ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a 
közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét! És ne higgyétek, 
hogy közben azt gondolhatjátok: A mi atyánk Ábrahám! Mert mondom nektek: Isten 
ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a 
fák gyökerére: Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem! 

Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki énutánam jön, az erősebb 
nálam; arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő Szentlélekkel és tűzzel 
keresztel meg titeket; kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát 
magtárba gyűjti, a pelyvát pedig olthatatlan tűzben elégeti!” 

Mt 3,1-12 

H I R D E T É S E I N K 

Köszönjük a kedves Testvéreknek a tartós élelmiszer adományokat. 

Megkezdtük templomunk fűtését. Kérjük a kedves Testvérek nagylelkű adományait a 
megnövekedett költségekre. Ugyancsak köszönettel fogadunk adományokat a templom 
karácsonyi díszítésére a sekrestyében, az irodában vagy átutalással egyaránt.  

Hétfőtől péntekig a roráte szentmisék előtt kb. 8 perccel együtt végezzük az Úrangyala 
imádságot. A szentmisék után agapé lesz az oratóriumban, és ezzel egyidőben csendes 
szentségimádás a templomban. Ezen a héten csütörtökön és pénteken lesz gyóntatás.  

Csütörtökön, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén este 6 órakor is lesz ünnepi szentmise. 

December 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisére várhatóan templomunkba is ellátogat a 
Mikulás, vagyis Szent Miklós.  

December 15-én, csütörtökön délután 4 órára a Szent Gellért iskola növendékeivel 
karácsonyváró műsorra várjuk nyugdíjas Testvéreinket az iskola Kosciuszko Tádé utcai 
épületének dísztermébe. Meghívónkat a hírlevélhez hasonlóan helyeztük el a kijáratoknál. 

Elkészült a jövő évi intenciós könyv, már lehet előjegyeztetni miseszándékot élő és 
elhunyt szeretteinkért, születés- és névnapok, valamint évfordulók alkalmából egyaránt.  

A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság megtartását, 
a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÁDVENT 2. VASÁRNAPJA,  
december 4. 

(Damaszkuszi Szent János, 
Szent Borbála) 

  9:00 szentmise hálából élő Ágnesért; † Annáért 
11:00 szentmise híveinkért; † Lászlóért és Ilonáért haláluk 

első évfordulóján, élő Emeséért és Zoltánért; 
† Katalinért és Gyuláért, haláluk 20. évfordulóján 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Sándorért;  

† Editért, a karitász munkatársáért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, december 5.  
Szent Szabbás 

  6:30 roráte szentmise † családtagokért 

KEDD, december 6.  
Szent Miklós 

  6:30 roráte szentmise † Anikóért 

 

SZERDA,  
december 7. 

Szent Ambrus püspök 

  6:30 roráte szentmise összegyűjtött imaszándékokra 
utána a gyóntatás elmarad 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
december 8.  
SZŰZ MÁRIA 
SZEPLŐTELEN 

FOGANTATÁSA 

  6:30 roráte szentmise élő Zsófiáért és családjáért 
utána gyóntatás 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 ünnepi szentmise élő Gergőért és családjáért 

PÉNTEK, december 9. 
Szent Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin  

  6:30 szentmise Kármelhegyi Boldogasszony tiszteletére 10. 
évforduló alkalmából – ártó sugalmazás ellen  
utána gyóntatás 

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

SZOMBAT,  
december 10. 

A Loretói Boldogságos 
Szűz Mária 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Zsomiért, Judit édesanyáért, Hajniért és 

Péterért 

ÁDVENT 3. 
VASÁRNAPJA,  
december 11. 

Gaudete vasárnap 
(Szent I.Damazusz pápa) 

  9:00 szentmise hálából Zoltánért 86. születésnapján 
11:00 szentmise híveinkért; élő családtagokért; 

† János és Judit szülőkért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Juditért; 

Katalinért születésnapjára, és családjáért 
19:00 vesperás 
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