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H I R D E T É S E I N K 
 2011. december 18 - 25.  

 

1. A Karitász szeretettel hívja adventi találkozóra 
azokat a magányos és idős embereket, akik szeretnék a 
karácsonyt közösségben ünnepelni. December 19-én, hét-
főn délután négy órakor a Plébánia közösségi Házában 
várja őket 

2. „Egymillió csillag a szegényekért” A Karitász orszá-
gos szolidaritási akciója az idén is elindult. A gyer-
tyákért adott adományokból származó összeget a rászo-
rulók megsegítésére fordítják. A gyertyák megvásárol-
hatók vasárnap a Karitász munkatársainál a szentmisék 
után. 

3. Betlehemi láng vihető szombaton és vasárnap (ma) a 
szentmisék utána a főbejáratnál, majd a cserkészek 
fogják osztani. A mostani mise után meleg teával is 
kedveskednek a cserkészek a főbejáratnál, fogadjuk tő-
lük szeretettel.  

4. A cserkészek szívesen mennek házhoz is betlehemezni. 
Akik szívesen fogadják őket, jelezzék a sekrestyében, 
vagy most a szentmise után maguknál a cserkészeknél 
teaosztás közben. 

5. Karácsonyi kiengesztelődési ostya kapható a templom 
főbejáratánál. Az ostyákért felajánlott adományokat a 
Templom kupolájára fordítjuk. Ismertető szórólap is 
vihető mellé. 

Szenteste bocsánatot kérünk a családban egymástól, és 
a kiengesztelődés jeléül törünk egymás ostyájából. 

Az alsóvárosiak és a missziós gyerekek szívesen mennek 
el házhoz is, vinni az ostyát. Aki ezt kéri, jelezze a 
sekrestyében. 

6. A Pedagógus Kórus karácsonyváró ádventi koncertet ad 
Templomunkban vasárnap (ma) az esti szentmise után, 
kb. 7 órakor. A belépés ingyenes, adományokat szívesen 
fogadunk a kupola javára, amelyek a két padtömb közöt-
ti perselybe helyezhetők el.   
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7. Kérjük azon betegek bejelentését a sekrestyében, 
vagy a Plébánián, akik szeretnének karácsonykor gyón-
ni, áldozni. Kedden délelőtt megyünk a betegekhez. 

8. Jövő évre szentmiséket lehet előjegyeztetni a sek-
restyében, illetve hivatali időben a Plébánián. Az 
idei évre is van még néhány reggeli időpont.  

9. A naptárak, kalendáriumok és egyéb könyvek árusítása 
folytatódik szombatonként a sekrestyében, vasárnapon-
ként pedig a Templom főbejáratánál a lelkiségi csopor-
tok közreműködésével.  

15. Az Adventi utolsó hetében is lesznek roraték a szo-
kott rendben, reggel 6:30-kor az alábbiak szerint: 

Kedd: Neokatekumenek – Focolare és Máltai Szeretet-
szolgálat 

Szerda: Katolikus iskolások és a hittanosok, GITÁROS 
mise!!! utána agapé a Plébánián. 

Csütörtök: Házas Hétvége közösség 

Péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

Szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász és a Szent Mó-
nikások 

A szombati az utolsó roráte alatt gyónási lehetőség is 
lesz.  

16. Szombaton délután 4 órakor szeretettel várjuk a 
kisgyermekes szülőket a betlehemessel egybekötött ka-
rácsonyi szentmisére. Ez alatt a szentmise alatt is 
lesz gyónási lehetőség.  

17. Mindkét templomban lesz éjféli mise. A Belvárosi 
Templomban 23.30 órától zenés áhítatot tart a Szent 
Cecília Kórus. 

18. Karácsony első és másnapján vasárnapi miserend lesz 
mindkét templomban. 

19. A Belvárosi templomban a 11.00 órás szentmise kere-
tében lesz a jubiláló házasok megáldása Bíró László 
püspök úr vezetésével. Kérjük az 1; 5; 10; 15 és öt-
évenként emelkedő sorrendben a jubiláló házasokat, 
hogy jöjjenek el erre a szentmisére, és ha lehet, az 
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első padtömbökben foglaljanak helyet. A mise után egy 
kis koccintásra hívjuk a jubilánsokat, amihez pogácsát 
és bort a szentmise előtt be lehet adni a Közösségi 
Házba.  

Bacsmai László 
Plébános 


