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H I R D E T É S E I N K 
 2010. december 19 - 26.  

 
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 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.  

3. A Caritas élelmiszergyűjtést is szervez az Advent 
hátralévő időszakára. Bármilyen tartós élelmiszert 
szívesen fogadunk. A főbejárat mellett lévő kosárba 
helyezhetik el adományaikat.  

4. 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.  

5. A tavalyi évhez hasonlóan az idén is van karácsonyi 
ostya. Szombaton illetve vasárnap a misék után a főbe-
járatnál lesz elhelyezve. Egy csomagban kb. 10-12 os-
tya van. Nem tudjuk a csomagot megbontani, inkább a 
fölöslegből adjunk másoknak is. Szenteste legyen a ki-
engesztelődés eszköze az ostya azzal, hogy bocsánatot 
kérünk és megbocsátunk, és ennek jeléül törünk egymás 
ostyájából. Az erre szánt adományokat a templomkupola 
felújítására fordítjuk.  

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

7. Jövő évi Kalendáriumok és fali naptárak kaphatóak 
karácsonyig a templom főbejáratánál. Ugyancsak a főbe-
járatnál illetve a sekrestyében kapható a Trianoni 
szemle legújabb száma, amelynek külső borítása a mi 
templomunk 4 csegelyében elhelyezkedő elcsatolt szé-
kesegyházak vannak ábrázolva. Ára 890,- Ft.  
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8. Akik jövőre szeretnénk esküdni, kérem jelentkezzenek 
a plébánián hivatali időben adat egyeztetésre.  

9. A Jubiláns házasok megáldása Szentcsalád vasárnapján 
lesz dec. 26-án Bíró László püspök úr vezetésével. 
Szeretettel várjuk az 1, 5, 10, 15 stb. éves házaso-
kat, hogy a 11-es misén az első sorokban foglaljanak 
helyet. Utána agapé a közösségi házban, amelyhez bort 
és pogácsát előtte le lehet adni a plébánián.  

10. A Pedagógus Kórus Adventi karácsonyváró koncertet 
ad a templomban vasárnap (ma) december 19-én az esti 
szentmise után, este 7 órától. Szeretettel várunk min-
den érdeklődőt.  

11. A Szent Cecília templomi kórusunk zenés áhítatott 
tart szenteste fél 12-től az éjféli miséig. Mindkét 
templomban éjfélkor lesznek a szentmisék. Karácsonykor 
és másnapján Szent Család vasárnapján mindkét templom-
ban vasárnapi miserend lesz.  

12. December 24-én, pénteken délután 4 órától pásztor-
játékkal egybekötött szentmise lesz, amelyre hozzák el 
gyermekekeit, unokáikat.  

13. December 23-án, csütörtökön a könyvtár a plébánián 
szünetel.  

14. A betlehemi láng osztása a cserkészek által vasár-
nap (ma) a ¾9-es mise után illetve a 11-es mise után 
lesz a főbejáratnál. Ugyancsak a cserkészek meleg teát 
osztanak a ¾9-es. mise után.  

15. Megjelent a Családunk legújabb száma, köszönjük 
mindazoknak, akik fáradoztak a kiadásán.  

Bacsmai László 
Plébános 


