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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 óra
este ½ 6-tól
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

2009. december

Advent
Rorate
A hajnali szentmisék, november 30-tól, hétf
reggel 6 óra

hétköznap

Gyertyagyújtások
¾ 6-kor gyújtjuk meg az
adventi koszorú gyertyáit.
Lelkigyakorlat
Adventi lelkigyakorlatunk december 17-én, 18-án, és 19-én,
csütörtökön, pénteken és szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében.
A Gy
Egyházmegyei Katolikus Ifjúsági Fórum szervezésében
december 11 és 13 között Adventi Ifjúsági Lelkigyakorlat lesz
Leányfalun. A részvételi díj: 4000 Ft, amely tartalmazza a szállást, ellátást
és az utazást is, amely külön autóbusszal történik. Jelentkezni a
www.gyekif.hu honlapon lehet.
Szálláskeresés
December 16-tól tartjuk a szálláskeresés szép adventi
hagyományát. Szeretettel kérjük, hogy iratkozzanak fel
a kitett papírra azok a családok, akik szívesen fogadnák
a Szent Család szobrát otthonaikba.

december 4-én látogatjuk.
Szent Miklós ünnepe
December 6-án, Advent 2. vasárnapján ¾ 9-kor görögkatolikus
szentmise lesz, melyet Tóth András parókus mutat be.
December 5-én, délután ½ 4-kor szeretettel várjuk a
gyermekeket a plébániai játszóházba, ahol vidám
együttlét után, 5 órakor ellátogat hozzánk a
templomba a Mikulás. A Mikulás kedves
fogadásában a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola
katolikus hittanosai lesznek segítségünkre.
December 6-án, vasárnaptól kezdve elindítjuk a
szeretetcsomag
eket,
hogy a Mikulásajánljanak fel a rászorulóknak.
Szenteste, Karácsony
December 24-én, csütörtökön reggel 6 órakor lesz az utolsó ünnepélyes
rorate. Délután 4 órakor pásztorjáték. Este 10 órakor és éjfélkor
szentmise, a 10 órás szentmisét Jézus jászolba helyezésével kezdjük.
December 25-én és 26-án a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.
December 27-én
órakor kezd
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.
Délután 4 órakor szentmise lesz a családokért.
A
prédikáció
helyén
megismételjük
a
pásztorjátékot és a mise végén külön-külön
megáldjuk a családokat.
December 31-én, este 6 órakor hálaadó szentmise év végi beszámolóval.
Éjjel fél 12ségimádás.

Január 1-jén, pénteken a szentmisék vasárnapi rend szerint
lesznek.
Az

betegeket január 8-án látogatjuk.

„Vívd meg a hit jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre
kaptál hivatást, s erre tetted l
”
1Tim 6, 12

Ha a hivatásomról kell beszélni mindig el-elgondolkodom, hogy hol is
volt az a pont, amelyre azt mondhatnám: Igen ez az esemény már annak a jele
volt, hogy én egy olyan világot választok, amit talán sokan nem értenek meg,
és nem fogadnak el. Gyermekkoromban a vallásos életem kimerült abban,
hogy nagymamám december 24-e délutánján elvitt a templomba, és ott
Aztán ehhez hasonló momen
szentsírhoz. Emlékszem egyik karácsonyon, a nagymama játék helyett egy
könyvvel lepett meg, melynek címe: Jézus élete. Sokat gondolkoztam akkor
rajta, hogy miért én kaptam ezt a könyvet. Aztán elkezdtem olvasni, akkor
elnyeri a jutalmát, a rossz meg a büntetését.
Aztán jött 1990plébános Szalay Ferenc atya kihirdette, hogy mindazok, akik valamilyen
péntekenként volt katekumenátus, amelynek keretében készülhettünk a
1991. április 1820-án megbérmálkoztam 17 évesen. Amikor az ünnepnapok elmúltak azt
vettem észre, hogy akikkel együtt készültem e szentség felvételre, azok
elmaradtak a templomtól. Nekem viszont hiányzott, ha nem lehettem a
„Sárospatakját”, majd pedig Csornán kezdtem el dolgozni a Tejporgyárban.
mellett a dolgozók középiskoláját is elvégezzem, így szereztem érettségit
2000-ben.
Az Úr hívó szava véglegesen a munkahelyemen ért el, s ha viccesen
akarnám mondani az Úr lassan-lassan a tejológus szakmából a
teológushivatás felé vezetett. Munkás éveim alatt nagy hatással volt rám
mikor 1996ak televízión

nem egy népréteghez, hanem mindenkihez elvitte az Élet evangéliumát,
magát Krisztust.

Igen bennem is ez a vágy volt, mikor 2001-ben beadtam a jelentkezésem a
csodálatos hat év adatott meg a szemináriumban, hiszen valóban napról-napra
közelebb érezhettem magamat az Isten országához, s ahhoz a Jézus
Krisztushoz, aki nekem is kimondta azokat a szavakat, melyeket egykor Péter
apostolnak: Te kövess engem!
Szentelési jelmondatomnak az 1Tim 6, 12 választottam: „Vívd meg a hit
jó harcát, szerezd meg az örök életet, hiszen erre kaptál hivatást, s erre tetted

jó harcát egész életen át vívni Krisztussal számomra nagy örömet jelent. S
milyen jó, hogy ezt az örömet mindig van kivel megosztanom. Bízom benne,
hogy ez az öröm valóban egykor engem is és minden rám bízott
embertársamat az Örök élettel jutalmazza meg!

Tenger Szilárd
káplán

Imádság papi és szerzetesi hivatásokért
J
mint

papok,

az

evangélium

terjesztésével

és

a

szentségek

legyenek, mint Te: szelídek és alázatosak, irgalmasak és türelmesek,

az átváltoztatás alatt Hozzád egyre hasonlóvá! Adj nekünk szent papokat,
szent szerzeteseket és szent laikusokat, akik minden erejükkel
egyházadban országodért dolgoznak! Uram, hallgasd meg kérésünket.
Ámen.

