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H I R D E T É S E I N K 
 2012. december 9 – 16.  

 

1. A hétköznapi esti misék és a roráték a templomban 
vannak. A roráték keddtől szombatig reggel fél 7–kor 
kezdődnek. A szerdai rorátékra várjuk a gyerekeket, 
fiatalokat, és utána agapé van a plébánián.  

2. Ötletek a hit évében kiadvány és kalendáriumok, fali 
naptárak, árusítása van a főbejáratnál. A kisasztalká-
nál karácsonyi képeslapok kaphatók.  

3. Karitász javára több mint 100 ezer Ft jött össze, 
amit köszönünk.  

4. A jövő évi szentmiséket lehet íratnia plébánián és a 
sekrestyében változatlan áron.  

Kérjük, aki még nem rendezet egyházközségi hozzájáru-
lást, legyen szíves rendezni. Csekket lehet vinni a 
két padtömb közötti kisasztalkáról. A jövő évi egyház-
adót, csak jövőre lehet befizetni.  

5. A ministránsok cingulus felvétele és a főminstránsok 
avatása jövő vasárnap lesz a ¾9–es misén 

6. December 14-16 között lesz az Adventi lelkigyakor-
lat, amelyet Farkas István piarista atya fog tartani, 
de a 3. elmélkedés nem vasárnap este, hanem vasárnap a 
11-es mise kertében lesz. De gyónási lehetőség lesz az 
esti mise alatt is.  

Újvárosban a fél 8-as mise alatt gyóntatás lesz. A 4. 
vasárnapon pedig a 10-es mise alatt gyóntatunk.  

- Szombaton mivel munkanap van délután fél 3, tol, van 
az elsőáldozók, és az első gyónok lelki délutánja a 
plébánián, ahol az elsőáldozók elvégzik karácsonyi 
gyónásukat, az első gyónók pedig bűnöket égetnek. Ez a 
program számukra kötelező. Fél 4-től a felsősök gyóná-
si lehetősége, ezért a pénteki hittan elmarad.  

- A lelkigyakorlat alatt minden nap délután 5 órától 
gyónási lehetőség, és a mise alatt lelkigyakorlatos 
beszéd. Jöjjünk el minél többen már az első napra is. 
Végezzük el karácsonyi gyónásunkat.  
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- Szombaton délután 4 órától Szülők akadémiája keret-
ben előadás tart lelkigyakorlatos atya, mint gyakor-
lott pedagógus a gyereknevelésről közösségi házban. 
Szeretettel várjuk a különösen a gyerekes szülőket.  

7. December hónapban a mi plébániánkon lesz a máriagyű-
di Szűzanya szobrának képe.  

Fatimai ájtatosság december 13-án délután 5 órától 
lesz, mely folytatódik fél 6–kor a Szentségimádással.  

8. Már előre hirdetjük az egyházközségi farsangi bál 
ideje az eredeti tervhez képest megváltozott, egy hét-
tel később lesz, mint szokott, tehát január 19–én. Fo-
lyamatosan lehet rá jelentkezni a sekrestyében.  

9. Kérjük, jelezzék a plébánián vagy a sekrestyébe azon 
betegek nevét, akik szeretnének gyónni vagy áldozni 
Karácsonyra.  

10. A roráték reggel fél 7–kor kezdődnek. Kérem a lel-
kiségek vezetőit, hogy szolgálattal készüljenek a cso-
portjukkal a rorátékra, amelyek rendje a következő: 

kedd: Neokatekumenek, Focolare és Máltai Szeretetszol-
gálat 

szerda: Katolikus iskolások és hittanosok, utána agapé 

csütörtök: Házas Hétvége közössége 

péntek: Karizmatikusok és a Jézus Szíve Család 

szombat: Rózsafüzér Társulat, Karitász, Szent Móniká-
sok 

22-én, szombaton gitáros énekszolgálattal és agapéval 
mindenki számára! 

Bacsmai László, 

Plébános 


