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ÁDVENT 3. VASÁRNAPJA 

Abban az időben: Amikor a börtönben raboskodó János Jézus tetteiről hallott, 
elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle: „Te vagy-e az, akinek el kell 
jönnie, vagy valaki mást várjunk?” Jézus igy válaszolt nekik: „Menjetek, és adjátok 
tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok: a vakok látnak, a sánták járnak, a 
halottak feltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem 
botránkozik meg bennem!” 

Mikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek: „Mit akartatok 
látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett nádszálat? Vagy miért 
mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Akik finom ruhában 
járnak, azok királyi palotában laknak! Vagy miért mentetek ki? Hogy prófétát lássatok? 
Igen, mondom nektek: még prófétánál is nagyobbat! Ő az, akiről ezt írták: Íme, 
elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat teelőtted. Bizony, mondom 
nektek: Asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb Keresztelő Jánosnál! De még 
őnála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. 

Mt 11,2-11 

H I R D E T É S E I N K 

Ma a 9 órai szentmisére várjuk templomunkba a Mikulást, vagyis Szent Miklós püspököt.  

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. 

Kedves Szülők! Szeretettel kérjük, buzdítsátok gyermekeiteket, hogy készítsenek díszeket 
a templomi karácsonyfákra. Jövő vasárnap, december 18-án, a 9 órai szentmise után némi 
anyagot osztunk ehhez, és segítő linket is adunk. A díszeket a gyerekek 24-én, a délután 4 
órakor kezdődő pásztorjáték után helyezhetik el a karácsonyfákon. 

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 is reggel gyóntatunk.  

Köszönjük a befizetett egyházi hozzájárulást, és a közösségünk támogatására nyújtott 
adományokat. A megemelkedett rezsi díjak miatt ezekre most nagy szükségünk van, ezért 
kérjük, hogy aki még nem rendezte az idei éves hozzájárulását, azt még ezekben a hetekben 
legyen szíves befizetni vagy átutalni. 

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

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ, december 12.  
A Guadalupei 

Boldogságos Szűz Mária 

  6:30 roráte szentmise élő Gábor megtéréséért 

KEDD, december 13.  
Szent Lúcia 

  6:30 roráte szentmise betegek gyógyulásáért 

 

SZERDA, december 14. 
Keresztes Szent János 

(Szent Venantius 
Fortunatus) 

  6:30 roráte szentmise élő gyerekekért, unokákért 
utána gyóntatás  

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
december 15.  

Boldog Brenner János 

  6:30 roráte szentmise élő Máriáért és Istvánért 
utána gyóntatás 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 a gyóntatás elmarad 

PÉNTEK,  
december 16. 

Szent Adelhaid-Etelka 

  6:30 szentmise élő áldozópapért 
utána gyóntatás 

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

SZOMBAT,  
december 17. 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Franciskáért és Veronikáért 

ÁDVENT 4. 
VASÁRNAPJA,  
december 18. 

  9:00 szentmise Angéláért és Tiborért, 45. házassági 
évford. 

11:00 szentmise híveinkért;  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Lehel édesapáért és nagyapáért; 

† Annáért; 
19:00 vesperás 

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