
HIRDETÉSEK 

2019. december 1 – 8. 
 

Vasárnap 

ADVENT I. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

 

9.00 

10.30 

11.30 

18.00 

† Bátonyi Ernőért, Bátonyi Jánosért és feleségé-

ért, valamint † Müllhauser Imréért 

† Ferenc édesapa, nagyapáért 

† János férj, édesapáért és † szülőkért 

Lang Levente Ferenc keresztelője 

† Gizella és Sándor szülők, nagyszülők, dédszü-

lőkért 
 

Hétfő 
 

6.00 

14.00 

† Ferenc férj édesapa, nagyapáért 

Schiermayer László temetése (régi) 
 

Kedd Xavéri Szt. Ferenc ál-

dozópap – E 

6.00 † Szabó Ferenc és Szitás Mária szülőkért és † 

testvérekért 
 

Szerda 
Damaszkuszi Szt. Já-

nos áldozópap és egy-

háztanító – e 

6.00 

 

15.00 

† Zimmermann Ferencért és nejéért, valamint † 

testvérekért 

Ehrenberger Lajos temetése 
 

Csütörtök 

 

6.00 

 

17.00 

18.00 

† Magyar Mihályné Kocsis Vilmáért és † család-

tagokért 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 

Szt. Miklós püspök – e 

6.00 

17.00 

18.00 

† szülőkért 

GYÓNTATÁS 

† József férj, édesapa, nagyapáért 
 

Szombat 
Szt. Ambrus püspök 

és egyháztanító – E 

6.00 

17.30 

18.00 

† lelkipásztorokért 

adventi gyertyagyújtás – 3. osztályosok 

† Levente felnőtt gyermek, testvérért 
 

Vasárnap 

ADVENT II. VASÁR-

NAPJA 

8.00 

 

9.00 

10.30 

 

11.30 

 

18.00 

† Albert és Éva szülők, nagyszülőkért, valamint † 

Ágoston testvérért 

† szülőkért 

† Ágnes és István szülők, nagyszülőkért, vala-

mint † hozzátartozókért 

Kuller Eliza, Nagy-Kocsis Bercel Kristóf és 

Schmierer Milán keresztelője 

† Hermina és Károly szülők, nagyszülőkért 

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

• Hálásan köszönöm a Kedves Testvérek együttérzését a rászorulók iránt. A múlt heti Karitász-

gyűjtésünk eredményeként a 293 080 forintot gyűjtöttünk templomunkban és 12 600 forintot a 

Szent Kereszt-kápolnában. Ezen kívül a Szent Erzsébet-kenyerekért adományként 182 195 forintot 



gyűjtött helyi karitász csoportunk. Isten fizesse vissza százszorosan minden jószándékú adakozó-

nak! 

• Az adventi idővel elkezdődött karácsonyi előkészületünk. A szentmisék rendje Adventben a kö-

vetkezőképpen alakul: hétfőtől szombatig minden nap van hajnali szentmise 6 órakor, de a 

szokásos esti szentmise csak elsőcsütörtökön és elsőpénteken (azaz december 5-6.) lesz. A többi 

hétköznapon nem lesz esti szentmise. A vasárnapi szentmisék rendje nem változik. 

• Csütörtökön (december 5.), elsőcsütörtök lévén, 17.00 órától szentségimádási órát tartunk 

papi és szerzetesei hivatásokért könyörögve templomunkban, majd az esti szentmisét is erre a 

szándékra ajánljuk fel. Érezzük felelősségünknek a hivatásokért való buzgó imádságot és áldoz-

zunk erre az időnkből. 

• Pénteken (december 6.) elsőpéntek lesz, így az esti szentmise előtt 17.00 órától gyóntatok. 

Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

• Szombaton (december 7.) ünnepélyesen meggyújtjuk adventi koszorúnk második gyertyáját. 

Ebből az alkalomból egy kisebb műsorral készülnek a harmadik osztályosok, ezért a gyertyagyúj-

tás a szentmise kezdete előtt fél órával, azaz 17.30-kor kezdődik. Így lesz ez a többi adventi szom-

bat estén is. 

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

fizetést december 7-ig jelezzék névvel és elérhetőséggel a plébánián vagy a szentmisék előtt, il-

letve után a sekrestyében.  

• Amint már jeleztem, a betegek karácsonyi gyóntatását együtt végzem az elsőpéntekes betege-

kével december 6-án (péntek). Kérem, hogy jelezzék névvel és pontos címmel (esetleg telefon-

számmal) a sekrestyében vagy a plébánián szerdáig bezárólag, ha tudnak olyan testvérünkről, aki 

szívesen elvégezné szentgyónását és szentáldozását Karácsony ünnepével kapcsolatosan. 

• Egyházközségünk ismét megrendezi jótékonysági bálját a HOSPICE javára 2020. január 11-

én 19.30 órai kezdettel. Jegyek december 9-től a plébánián igényelhetők és lefoglalhatók akár te-

lefonon is. A jegy ára 4900ft, mely tartalmazza az aperitifet, a vacsorát, a zenét és egy kis jóté-

konykodást is. Mindenkit szeretettel várunk! Szívesen fogadunk tombola felajánlásokat! 

• Hétfőtől lehet kérni szentmiseszándékokat hivatali időben a plébánián. Szeretettel buzdítok 

mindenkit a legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért! A 

szentmiseszándékok 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 


