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december

adventi köznap

4.
hétfő

Damaszkuszi Szent János

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 adventi szentmise ALTEMPLOMBAN– H.L

áldozópap és egyháztanító

Szándék: élő SZILVIÁért

december

5.

adventi köznap

kedd
december

adventi köznap

6.

Szent Miklós püspök

szerda

Szent Ambrus püspök és
egyháztanító emléknapja

december

7.

Elsőcsütörtök

csütörtök

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 adventi szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt KAROLA orvos, gimnáziumi
osztálytárs, édesanya, nagymama lelki üdvéért

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 adventi szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt JÓZSA ZOLTÁN lelki üdvéért
_________________________________________________________________________________________________________

utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA
11.30 HORVÁTH JÓZSEFNÉ (Kondor Terézia)
TEMETÉSE ― Szt. Mihály temető
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

16.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
17.00 adventi szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért
LUCERNÁRIUM URNATEMETŐNK ELHUNYTJAIÉRT
_________________________________________________________________________________________________________

utána: MÁRIA SZOBOR KOSZORÚZÁSA

december

BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA

8.

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA

FŐÜNNEPE

péntek
december

9.

14.00 HOLPÁR BÉLÁNÉ (Tóth Éva) - Kálmán Imre

TEMETÉSE ― Szt. Mihály temető
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

18.00 órakor: BÚCSÚI SZENTMISE
AZ ORSOLYITA TEMPLOMBAN

adventi köznap

18.00 vasárnapi vigília-szentmise
adventi gyertyagyújtással– Horváth L.
Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin

szombat

guadalupei látnok

Szándék: elhunyt ANDRÁS férj, édesapa, nagyapa

6.00 latin nyelvű vasárnapi rorate-szentmise

december

10.
vasárnap

ADVENT

2.
VASÁRNAPJA

Szándék: Elhunytjainkért, akiket szeretetünk elkísér:
„Jó az Isten!”
_________________________________________________________________________________________________________

10.00 vasárnapi diák-szentmise
Szándék: elhunyt NÁNDOR férj, édesapa és elhunyt
KERESZTMAMA lelki üdvéért
_________________________________________________________________________________________________________

17.00 plébániai vasárnapi szentmise– Heiter
Szándék: elhunyt ISTVÁN férj és édesapa lelki
üdvéért
_________________________________________________________________________________________________________

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise– Heiter
Szándék: elhunyt ÁGOTA és MIKLÓS szülőkért, és
elhunyt HOZZÁTARTOZÓKért

HIRDETÉSEK
1. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ
Kezdetét vette idei rövid karácsonyi előkészületünk az ádventi idő. A belvárosban
RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6
órakor, hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor,
a Domonkos Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal
járó, lelki ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise
helyett mutatjuk be a hajnali szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan
marad.
Már előre hirdetjük, hogy idén is megünnepeljük Szeplőtelen Fogantatás főünnepét,
ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot. A belvárosi
rekonstrukciós munkálatok végett a Domonkos Templomban december 7-én este ½ 7 órakor
végez előesti vesperást megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd
körmenetben átvonulunk a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a
koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen
vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi előkészületünket!

2. ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön kivételesen a koszorúzási ünnep végett 17.00 órakor Altemplomunk
Egyetemi Kápolnájában mutatjuk be a szentmisét és felajánljuk a szomszédságában nyugvó
elhunytjainkért. Utána ájtatosságot végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás
elmarad, helyette vegyünk részt a Domonkos Templomban a vesperáson!

3. SZEPLŐTELEN FOGANTATÁS ÜNNEPE
December 8-án, este 6 órakor az Orsolyita Templomban búcsúi szentmisére hívjuk a
kedves Testvéreket Kovács Gergő Vilmos atya meghívására, Aki szeretettel vár mindnyájunkat a
Szűzanya ünnepére. Templomunkban ezen a napon nem lesz szentmise!!! Plakát a
hirdetőtáblán!

4. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
2017. december 15-én, pénteken adventi lelkigyakorlatra hívjuk testvéreinket délután
4 órára a Jezsuita terembe, ahol P. Somorjai Ádám O.S.B. „Katolikus Egyházunk Római
Szemmel” című előadását hallgathatjuk meg, majd utána gyónási lehetőséget biztosítunk és az
esti szentmisén lelkigyakorlatos szentbeszédéről elmélkedhetünk. Mindenkit szeretetettel
várunk, melyről plakát a hirdetőtáblán található!

5. KARÁCSONYI TEMPLOMDÍSZÍTÉS- ÉS TAKARÍTÁS
A karácsonyi templomtakarításban kérjük és várjuk templomba járóink segítségét! A
takarítás december 16-án, szombaton délelőtt 9.00-12.00 óráig tart. A karácsonyi
templomdíszítésben is hasonlóképp várjuk segítségüket! Az előkészületekben férfierőre lenne
szükségünk (a fák templomba helyezése, betlehem felállítása) december 21-én, csütörtökön
délelőtt 9.00-11.00 óráig. A templom- és a fák feldíszítésére asszonyokat, fiatalokat illetve
gyermekeket is hívunk.






6. ADVENTI LELKIGYAKORLAT
2017. december 8-án, pénteken, a Szentlélek Templom Mária szobra koszorúzására vár mindnyájunkat
Horváth Imre kanonok, városplébános úr a 18 órakor kezdődő szentmisére, melyről részletes tájékoztatás a
hirdetőtáblán olvasható.

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, adventi készületére
és jövő heti munkájára!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

