
HIRDETÉSEK 

2020. december 6 – 13. 
 

Vasárnap 

ADVENT II. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† János és Julianna szülők, nagyszülőkért 

† Hermina és Károly szülők, nagyszülőkért 

† férj, édesapa, nagyapáért és † szülőkért 

Gresinyec Alekszej keresztelőse 

† Ernő férj, édesapa, nagyapáért 
 

Hétfő Szt. Ambrus püspök 

és egyháztanító – E 

6.00 

13.00 

pro populo 

Rozsnyai Pál Imre temetése (régi) 
 

Kedd A BOLDOGSÁGOS SZŰZ 

MÁRIA SZEPLŐTELEN 

FOGANTATÁSA – FÜ 

6.00 

12.00 

a rózsafüzér-társulat élő és † tagjaiért 

rózsafüzér – a négy rózsafüzér elimádkozása 
 

Szerda Szt. Juan Diego 

Cuauhtlatoatzin – e 

6.00 

15.00 

† szülőkért 

Horváth Ferencné Margit temetése (régi) 
 

Csütörtök 

A Loretói Boldogságos 

Szűz Mária – e 

6.00 

11.30 

14.00 

15.00 

† Ferenc férjért 

Pállai Béla temetése (új) 

Nagy József Mihályné Éva temetése (régi) 

Korilák Istvánné Márta temetése (régi) 
 

Péntek Szt. I. Damazusz pápa 

– e 

6.00 

15.00 

† Etel és Gábor szülők, nagyszülőkért 

Dr. Manninger István Gusztáv temetése (régi) 
 

Szombat 

A Guadalupei Boldog-

ságos Szűz Mária – e 

6.00 

 

17.40 

18.00 

† József és Anna keresztszülőkért, valamint † csa-

ládtagokért 

adventi gyertyagyújtás 

† nagyszülőkért 
 

Vasárnap 

ADVENT III. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

 

9.00 

10.30 

 

18.00 

† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † 

Ágoston testvérért 

† Orbán József férj, édesapa, nagypáért 

† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért, valamint † 

hozzátartozókért 

† Szalai Gézáért és fia Alajosért 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Az adventi időben RORATE-szentmisékre hívom továbbra is a Kedves Testvéreket hétfőtől 

szombatig minden nap hajnali 6 órakor. Ebben az időszakban nincs esti szentmise. A vasárnapi 

szentmisék rendje nem változik. 

• Kedden (december 8.) lesz a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának főünne-

pe. Csak reggel 6.00-kor lesz hajnali szentmise templomunkban, majd 12.00 órától elimádkozzuk 

mind a négy rózsafüzért itt a templomban. Kérjük Nagyasszonyunk közbenjárását hazánkért, an-

nak lelki megújulásáért, valamint a békéért az egész világ számára. 



• Szerdán (december 9.) folytatjuk felnőtt katekézisünket itt a templomban, de ezúttal 18.00 

órától, mivel nincs esti szentmise, így kényelmesen mindenki hazaér. Mindenkit szeretettel vá-

runk! 

• Csütörtökönként, bár nincs esti szentmise, a szokásos imaórát megtartja imaközösségünk itt a 

templomban 17.00-tól.  

• Szombaton (december 12.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk harmadik gyertyáját 

a szentmise kezdete előtt húsz perccel, azaz 17.40-kor kezdődik.  

• Vasárnap (december 13.) a szentmisék keretében megáldjuk az otthoni karácsonyi jászol Kis 

Jézus figuráját, illetve a kisebb Betlehemeket.  

• Előre jelzem, hogy december 20-án, azaz Advent 4. vasárnapján gyónási lehetőséget biztosí-

tunk 14.30-tól az esti szentmise kezdetéig a templomunkban, ezúttal azonban csak  2 gyóntató áll 

majd a bűnbánattartók rendelkezésére az oratóriumban és a sekrestyében. Hamarosan azonban ki-

függesztek egy gyóntatási rendet, amikor itt leszek a templomban és gyónási lehetőséget biztosí-

tok. Azt még nem igazán tudjuk, hogy milyen lesz a Karácsonyunk, de legyen bűnbánó a felkészü-

lésünk az ünnepre. 

• Kérem, hogy a jövő évre szóló Új Ember hetilap, valamint az Adoremus liturgikus kalauz elő-

fizetést december 11-ig jelezzék névvel és elérhetőséggel a plébánián vagy a szentmisék előtt, il-

letve után a sekrestyében. 

• Januárban, a járványhelyzetre való tekintettel, sajnos nem rendezzük meg szokásos egyházközségi 

bálunkat, de bízunk benne, hogy esetleg egy későbbi időpontban ily módon is együtt lehetünk. 

• Már lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok min-

denkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A szentmi-

seszándékok összevonva is érvényesek! 

• Tisztelettel és szeretettel felhívom azon testvérek figyelmét, akik még nem rendezték az idei 

egyházközségi hozzájárulásukat (egyházi adó), hogy megtehetik azt a plébánián hivatali időben. 

Felhívhatjuk ezzel kapcsolatban szomszédjaink, ismerőseink figyelmét is, különösen azokét, akik 

nemrég költöztek egyházközségünk területére. Azoknak pedig, akik már rendezték Isten fizesse 

meg százszorosan és ezúton is köszönöm elkötelezettségüket! 

• Katolikus kalendáriumok és falinaptárak és „Szívem első gondolata” könyv kaphatók a plébánián. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

A szívünkbe érkező Istenünk áldását kívánom mindnyájunk életére jövő heti munkájára, avagy tanu-

lására az ADVENTI IDŐBEN! 

Bodó Zoltán plébános 


