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ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA 

Jézus Krisztus születése így történt: Anyja, Mária, jegyese volt Józsefnek. Mielőtt 
azonban egybekeltek volna, kitűnt, hogy Mária gyermeket fogant méhében a 
Szentlélektől. A férje, József igaz ember volt, nem akarta őt megszégyeníteni, ezért úgy 
határozott, hogy titokban bocsátja el. Míg ezen töprengett, megjelent neki álmában az 
Úr angyala, és így szólt: „József, Dávid fia, ne félj attól, hogy feleségül vedd Máriát, mert 
a benne fogant élet a Szentlélektől van. Fia születik majd, akit Jézusnak nevezel, mert ő 
váltja meg népét bűneitől.” 

Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr a próféta által mondott: 
Íme, a Szűz gyermeket fogan és fiút szül, és az Emmánuel nevet adják neki, ami azt 
jelenti: „Velünk az Isten”. 

Amikor József felébredt álmából, úgy cselekedett, amint az Úr angyala 
megparancsolta neki. Magához vette feleségét. 

Mt 1,18-24 

H I R D E T É S E I N K 

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 reggel és délután  
5 órakor is lesz gyóntatás.  

Kedves Szülők! Szeretettel kérjük, buzdítsátok gyermekeiteket, hogy készítsenek díszeket 
a templomi karácsonyfákra. Ma, a 9 órai szentmise után némi anyagot osztunk ehhez, és 
segítő linket is adunk. December 24-én, szombaton 16 órakor pásztorjáték lesz 
templomunkban, amelyre szeretettel várjuk a gyermekeket. Az elkészült karácsonyfadíszeket 
a pásztorjáték után helyezhetik el a karácsonyfán.  

Ezen a napon a templomot csak a pásztorjátékra nyitjuk ki. Szentmise csak éjfélkor lesz. 

December 26-án, hétfőn, Szent István első vértanú ünnepén délelőtt 9 és 11 órakor lesz 
szentmise.  

December 27-30 között, keddtől péntekig szentmise minden nap reggel 8 órakor lesz. 

December 28-án, Aprószentek ünnepén zárjuk a lelki adoptációt a reggel 8 órai misén. 

December 31-én, szombaton az év végi hálaadó szentmise délután 5 órakor lesz. Újév 
napján – Szűz Mária, Isten anyja ünnepén – délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz 
szentmise.  

Jegyeskurzus indul plébániánkon február 8-tól azon jegyespárok részére, akik 
templomunkban készülnek házasságot kötni. Jelentkezésüket telefonon vagy elektronikus 
levélcímünkön várjuk. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÁDVENT 4. VASÁRNAPJA,  
december 18. 

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

11:00 szentmise híveinkért; † Katalinért 

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

† Annáért; 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ,  
december 19.  

  6:30 roráte szentmise élő családtagokért 

10:30 Tombor Konstantin Álmos keresztelője 

KEDD, december 20.  
(Szent Teofil) 

  6:30 roráte szentmise  

19:00 a Szent Mónika közösség imaórája a plébánián 

SZERDA, december 21. 
(Kaníziusz Szent Péter) 

  6:30 roráte szentmise Valéria gyógyulásáért 
utána gyóntatás  

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
december 22.  

  6:30 roráte szentmise  
utána gyóntatás 

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

PÉNTEK,  
december 23. 

(Kenty Szent János,  
Szent Viktória) 

  6:30 szentmise Márkus család élő és † tagjaiért 
utána gyóntatás 

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

SZOMBAT,  
december 24. 

(Szent Ádám és Éva) 

16:00 karácsonyi pásztorjáték 

24:00 éjféli szentmise egyházközségünkért 

VASÁRNAP,  
december 25. 
KARÁCSONY, 

JÉZUS KRISZTUS 
SZÜLETÉSE 

(Szent Anasztázia) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért; † Gorgónia nővérért és 

† Dezsőért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Györgyért születésének 100. évfordulójára 
19:00 vesperás 

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

December 23-án illetve 30-án, pénteken irodai félfogadás nem lesz. 

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