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H I R D E T É S E I N K 
 2010. december 12 - 19.  

 
1. Advent hétköznapjain hétfő kivételével a roráték 
reggel fél 7-kor kezdődnek  

Szerdán a gyerekek és kísérőik számára a mise után 
agapé a plébánián.  

2. A plébániai lelkigyakorlat utolsó napja, vasárnap, 
este 5 órától gyónási lehetőség.  

3. Az újvárosi templomban karácsonyi gyónás lehetőség 
vasárnap mindkét mise alatt . Kérem mindkét templomban 
használjuk ki a lehetőséget a gyónásra, mert később , 
már nem biztos, hogy lesz annyi lehetőség.  

4. vasárnap/ma délután 3 órától a Házashétvégések ad-
venti régiós találkozója lesz a plébánián.  

5. Fatimai imaóra lesz 13-án hétfőn délután 5 órakor a 
Belvárosi templomban.  

6. Ministránspróba 18-án szombaton délelőtt 9 órától, 
lehetőleg jöjjünk el minél többen, hogy az ünnepek 
alatt szépen menjen a ministrálás.  

7. Az Első Szeretet Karizmatikus Közösség december 18-
án szombaton de 10 órától tartja Lelki Napját Keczely 
Károly atya vezetésével.  

8. A Caritas december 20-án hétfőn délután 4 órakor 
tartja az idős és magányos emberek karácsonyát a kö-
zösségi házban, ahová sok szeretettel várjuk az érin-
tetteket.  

9. A Caritas élelmiszer gyűjtést is szervez az Advent 
hátralévő időszakára, bármilyen tartós élelmiszert 
szívesen fogadunk. A főbejárat mellett lévő kosárba 
helyezhetik el adományaikat.  

10. A korábbi évekhez hasonlóan csatlakozunk az egymil-
lió csillag a szegényekért akcióhoz, most és a jövő 
vasárnap is lehet a gyertyákból vásárolni és az erre 
szánt adományokat a szegények karácsonyára fordítjuk.  
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11. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is lesz karácso-
nyi ostya. Jövő szombaton illetve vasárnap a misék 
után a főbejáratnál lesz elhelyezve. Egy csomagban kb. 
10-12 ostya van. Nem tudjuk a csomagot megbontani, in-
kább a fölöslegből adjunk másoknak is. Szenteste le-
gyen a kiengesztelődés eszköze az ostya azzal, hogy 
bocsánatot kérünk és megbocsátunk, és ennek jeléül tö-
rünk egymás ostyájából. Az erre szánt adományokat a 
templomkupola felújítására fordítjuk.  

12. Kérjük azon betegek bejelentését sekrestyében vagy 
a plébánián hivatali időben, vagy telefonon, akik ka-
rácsonyra szeretnének gyónni - áldozni. December 20-án 
hétfőn délelőtt megyünk hozzájuk.  

13. Jövő évre szentmiséket lehet íratni a plébánián hi-
vatali időben és a sekrestyében.  

14. Jövő évi Kalendáriumok és fali naptárak kaphatóak 
karácsonyig a templom főbejáratánál.  

15. Akik jövőre szeretnénk esküdni, kérem jelentkezze-
nek a plébánián hivatali időben adat egyeztetésre.  

16. A Jubiláns házasok megáldása Szentcsalád vasárnap-
ján lesz december 26-án Bíró László püspök úr vezeté-
sével. Szeretettel várjuk az 1, 5, 10, 15, stb.. éves 
házasokat, hogy a 11-es misén az első sorokban foglal-
janak helyet. Utána agapé a közösségi házban, amelyhez 
bort és pogácsát előtte le lehet adni a plébánián.  

17. December 16-án és 17-én, csütörtökön és pénteken 8 
órától 17 óráig a Szent Gellért Könyvkiadó könyvvására 
lesz a Katolikus Iskolában.  

18. Léleképítő lesz december 13-án hétfő este 6 órakor 
a Művelődési Házban, Csillagoknak Teremtője címmel: 
Szvorák Katalin, alternatív Kossuth-díjas zeneakadémi-
ai tanár, népdalénekes vallomása szóban és énekben 
népről-zenéről, énekről - életről, hitről – hivatás-
ról: Mindenkit szeretettel várnak.  
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19. A Pedagógus Kórus Adventi karácsonyváró koncertet 
ad a templomban jövő vasárnap dec. 19-én az esti 
szentmise után, este 7 órától. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt.  

Bacsmai László 
Plébános 


