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Vasár- és ünnepnapokon ¾ 9-es, 10-es, ½ 12-es és 18 órás miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre bármikor egyeztethető időpont

2012. december

Gyertyagyújtások
Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatonként este
¾ 6-kor gyújtjuk meg az adventi koszorú gyertyáit.
Rorate
A hajnali szentmisék december 3-tól, hétfőtől minden hétköznap reggel 6
órakor kezdődnek.
Görög katolikus szertartás
December 6-án, csütörtökön reggel 6 órakor görög katolikus szertartás
lesz, melyet Tóth András parókus mutat be.
Elsőpéntek
Az elsőpéntekes betegeket december 7-én látogatjuk.
Lectio divina

December 8-án szeretettel várjuk a kedves testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására, melynek témája: „Fiam halott volt és életre kelt,
elveszett és megkerült.” (Lk. 15,1-3.11-32) A lectio divina-t Tájmel Antal
atya, a Szent Anna Plébánia plébánosa vezeti.

Szent Miklós példája
December 9-én, vasárnap délután 4 órakor
ellátogat
templomunkba
a
Mikulás.
Szeretettel várjuk a kisgyermekes családokat
a kedves ünneplésre. A Mikulás méltó
fogadásában a Péterfy Sándor Evangélikus
Iskola és Oktatási Központ katolikus
hittanosai lesznek segítségünkre.
Advent 2. vasárnapjától kezdve idén is
elindítjuk a rászoruló gyermekek számára a
szeretetcsomagok
gyűjtését.
Kérünk
benneteket gyerekek, hogy játékaitokból,
mesekönyveitekből, esetleg a Mikulás-napi
legfinomabb csokoládéitokból jó szívvel
ajánljatok fel másoknak.
Gitáros szentmise

December 15-én, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros énekés zenekara fog énekelni.
Mocorgós mise

December 16-án, vasárnap délután 4 órakor szeretettel
várjuk a kisgyermekes családokat adventi mocorgós
misénkre. A szentmisét a gyermekek közös
gyertyagyújtásával kezdjük.
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.
Egyházzenei áhítat
December 16-án, az esti szentmise után a Cant’Art énekegyüttes adventi
egyházzenei áhítatára szeretettel várjuk a kedves testvéreket.

Lelkigyakorlat
Adventi lelkigyakorlatunk december 20-án, 21-én és 22-én csütörtökön,
pénteken és szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében. A
lelkigyakorlat vezetője Dékány Ferenc püspöki irodaigazgató atya lesz.
Szenteste

December 24-én, hétfőn reggel 6 órakor lesz az utolsó rorate.
Délután 4 órakor kerül bemutatásra a pásztorjáték,
amelyet plébániánk ministráns közössége ad elő.
Este 10 órakor és éjfélkor szentmisét mutatunk be.
Az esti 10 órás szentmisét Jézus jászolba helyezésével kezdjük.
Karácsony

December 25-én és 26-án a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek:
délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.
Szent Család vasárnapja
December 30-án, Szent Család vasárnapján délután 4 órakor szentmise
lesz a családokért. A szentmise végén külön-külön megáldjuk a
családokat. Kérjük a kedves családokat, jöjjenek el együtt és vegyünk
részt minél többen ezen a szép és bensőséges szentmisén.
Év végi hálaadás
December 31-én, hétfőn, este 6 órakor hálaadó szentmise lesz. Éjjel ¾ 12től Szentségimádást tartunk, majd együtt köszöntjük az Új Esztendőt.
Újév napja
Január 1-jén, kedden Szűz Mária istenanyaságának főünnepe van. Újév
napja parancsolt ünnep. Ezen a napon vasárnapi rend szerint lesznek a
szentmisék templomunkban: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.
Előretekintés januárra
Elsőpéntek

Az elsőpéntekes betegeket január 4-én látogatja Tamás atya.
Farsangi bál
Már most jelezzük a kedves testvéreknek, hogy a farsangi bálunkat 2013.
január 18-án, pénteken este tartjuk a Kristály Étteremben. A részletek és
a jelentkezéssel kapcsolatos tudnivalók januárban lesznek olvashatók.

Reményik Sándor
Csendes Csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tűz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut előled,
Hogy nő, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükröződni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000

