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Szentmisék és szertart{sok rendje: Hétköznaponként reggel 6 és este 6 

órakor szentmise;  

Vas{rnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor szentmise 

Szentgyón{si lehetőségek: Csütörtökön a szentségim{d{s alatt, 

péntekenként a hajnali szentmisék alatt;  

Vas{r- és ünnepnap a ¾ 9-es, a 10-es, ½ 12-es és esti 6 ór{s miséken. 

Külön kérésre, lelki vezetésre b{rmikor egyeztethető időpont 
 

 

Rorate 
A hajnali szentmisék adventben minden hétköznap reggel 

6 órakor kezdődnek.  

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket december 2-án és 9-én látogatjuk. 

 
Gyertyagyújt{sok 
Advent vasárnapjainak előestéjén ¾ 6-kor gyújtjuk meg az 

adventi koszorú gyertyáit.  

 
Lelkigyakorlat 
Adventi lelkigyakorlatunk december 15-én, 16-án és 17-én csütörtökön, 

pénteken és szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében. A 

lelkigyakorlat vezetője Csóka Gáspár OSB atya. 

 

Sz{ll{skeresés 
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. 
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Szent Miklós ünnepe 

December 4-én, vasárnaptól kezdve elindítjuk a szeretetcsomagok 

gyűjtését. Kérjük a gyermekeket, hogy a Mikulás-napi édességeikből jó 

szívvel ajánljanak fel a rászorulóknak. 

 
 

December 4-én, vasárnap délután 4-kor ellátogat 

hozzánk a templomba a Mikulás. A Mikulás kedves 

fogadásában a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola 

katolikus hittanosai lesznek segítségünkre. 

Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat. 
 

December 6-án, kedden reggel 6-kor görögkatolikus 

szentmise lesz, melyet Tóth András parókus mutat 

be. 

 

Git{ros szentmise 

December 17-én, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- 

és zenekara fog énekelni. 

December 18-án vasárnap délután 4 órakor tartjuk a mocorgók miséjét 

 
 

 

Szenteste, Kar{csony 

December 24-én, szombaton reggel 6 órakor lesz az utolsó  

ünnepélyes rorate. Délután 4 órakor pásztorjáték. Este 10 

órakor és éjfélkor szentmise, a 10 órás szentmisét a 

jászolba helyezés régi szép szertartásával kezdjük. 
 

December 25-én és 26-án a szentmisék vasárnapi rend 

szerint lesznek.  

 

 

December 30-án, pénteken, Szent Család ünnepe lesz. 

A hagyományos családok megáldását január 8-án, 

vízkereszt vasárnapján fogjuk tartani. 

 

December 31-én, szombaton, este 6 

órakor hálaadó szentmise lesz év végi beszámolóval. Éjjel ¾ 12-től 

szeretettel várjuk Szentségimádásra és az Újév köszöntésre a kedves 

testvéreket. 



Kedves Testvéreim! 

 

Advent van, és m{r kicsit úgy érezzük, hogy olyan hamar 

kezdődött el az idén a készületünk a kar{csonyra, mintha a Jó 

Isten valami egészen különleges feladattal bízott volna meg 

bennünket e hosszúra szabott Szent Időben. B{r tudjuk, hogy 

minden kar{csony előtt a legfontosabb az Úrjövetre figyelni, és 

nem azon problém{zni, hogy hogyan v{rakozzunk, mégis 

ezekben a hetekben nagyon lényeges néh{ny adventi szempontot 

megemlítenünk. 

Advent nem a jócselekedetek, jófeltételek összehalmoz{s{nak 

ideje, hanem az Isten és az ember tal{lkoz{s{nak, a kapcsolat 

elmélyítésének ideje. Mindehhez tal{n 3 gondolat segíthet 

bennünket közelebb: 

- Amikor az emberiség első nagy adventjére gondolunk, akkor 

óhatatlanul is {tj{r bennünket az a remény, amellyel őseink 

tudt{k és hitték, megvalósul egyszer a csoda. Isten és ember 

szeretetkapcsolat{nak csod{ja, amelyet az ember ugyan 

elképzelni nem tudott, de amióta a vil{g Üdvözítője a történelem 

színpad{ra lépett, azóta egyfolyt{ban prób{lja felfogni, 

megérteni. 

- Amikor a kar{csony-v{r{sunkra gondolunk, óhatatlanul is 

{tj{r bennünket az az évről évre megismétlődő bensőségesség, 

amellyel a december egészen m{s illatúv{ és ízűvé v{lik. 

Gyermekek leszünk ilyenkor és tal{n még azt is újból komolyan 

kezdjük hinni, hogy miénk lehet a Mennyek Orsz{ga. 

- Amikor pedig az Úr m{sodik eljövetelére gondolunk, 

r{döbbenünk, hogy ehhez az egyetlen időponthoz viszonyul 

egész életünk, és ez az időpont minden percünknek értelmet ad, 

mert ott m{r nem hat{ridők, tűnő múló események, hanem a 

Minden köszönt r{nk, a Megtestesült Ige, Aki örök kar{csonyt 

aj{ndékoz gyermeknek és felnőttnek egyar{nt. 
        Tamás atya 



Adorj{nné Nagy Aranka:  

Örök adventben 
 

Jöttek és tűntek szent 

karácsonyok, 

tizennyolcnál is több talán, 

tizennyolcszor kerestem Őt, 

de titok maradt nekem és talány. 

 

Csak gyertyalángot láttam és 

fenyőt, 

azokban véltem vártam Őt, 

az Ige szólt, és csengett az ének, 

egy sugarát elfogtam szemének, 

de villanás volt csak és rejtelem. 

Kutattam arcát a szent éjeken, 

éreztem ízét borban és 

kenyérben, 

palástja lengett már az égen, 

de a felhőknél is magasabban; 

annyi tűnt karácsony után, 

én mégis - adventben maradtam. 

Tudom, a hegynek le kell omlani, 

akkor jön, ha a völgy is egyenes, 

Uram, évekig készítem utad, 

amelyen hozzám végre eljöhess. 

Mint kisded jössz, ki szív-bölcsőt 

keres? 

Vagy úgy toppansz be, mint vőlegény? 

Mécsemet minden nap megtöltöm, 

Örök adventben várlak én. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Előretekintés janu{rra 
 

 

Az elsőpéntekes betegeket január 6-án és 13-án látogatjuk.  
 

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián 

Hétfőtől Péntekig: 9
00

-12
00 

Hétfőn és Szerdán: 17
00

-18
00

 


