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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel és este 6 órakor,
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyónási lehetőségek:
Csütörtökön a szentségimádás alatt;
Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Adventi szertartásrendünk
Adventben szombatonként,
gyertyagyújtásokat.
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November 30-án, Advent 1. vasárnapján kezdődik az új egyházi év. A
2014-2015. liturgikus év a „B” jelzésű egyházi év lesz.
December 1-től december 24-ig, minden hétköznap reggel 6 órakor
kezdődnek a hajnali szentmisék. Az esti szentmisék időpontja
változatlanul 18 órakor lesz.
December 1-től lesz megvásárolható a templomunk, egyházközségünk
életét bemutató Szent Imre naptár. A plébániai naptárunk ebben az évben
1000 forintba kerül. Kérjük, hogy a naptár megvásárlásával támogassák
egyházközségünket. December 1-től a hajnali szentmisék végén lehetőség
lesz a képeslapok, kalendáriumok és egyéb naptárak megvásárlására is.
December hónapban a kedd esti szentmisék előtt nem tartunk esti
dicséretet. A csütörtök esti szentségimádás menetében nem lesz változás.
December 1-től lehet előjegyeztetni a szentmise szándékokat a 2015.
esztendőre. A szentmisék előjegyzése a hivatalos órákban lehetséges az
irodán.
Elsőpéntek
December 5-én lesz az elsőpéntekes betegek látogatása Kérjük, hogy
akinek idős, vagy beteg hozzátartozója az ünnepek előtt az otthonában
szeretné elvégezni karácsonyi szentgyónását és szentáldozását, december
5-ig jelezze ezt a szándékát az irodán, vagy a sekrestyében.

Szent Miklós ünnepe
December 7-én, vasárnap délután 4 órakor szeretettel várjuk a gyerekeket
és a szülőket templomunkba, ahova ellátogat hozzánk a Mikulás. Miklós
püspök méltó fogadásáról a Péterfy Sándor Evangélikus Gimnázium és
Általános Iskola 5., 5/I., 6/II. és 7/III. osztályos katolikus hittanosai
gondoskodnak. 
Szeretetcsomagok gyűjtése
December 8-tól december 21-ig idén is megrendezzük a
szeretetcsomagok gyűjtését a rászoruló gyermekek részére. Kérjük a
kedves testvéreket, hogy elsősorban új, vagy kevésbé használt játékokat
szíveskedjenek felajánlani. Élelmiszerek közül csak nem romlandó
édességet. A felajánlott élelmiszereknél kérjük, figyeljenek a szavatossági
idő érvényességére, nehogy lejárt szavatosságú termékek kerüljenek a
felajánlott adományok közé.
Lelkigyakorlat
Adventi lelkigyakorlatunk december 18-án, csütörtökön, 19-én,
pénteken és 20-án, szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében. A
lelkigyakorlatot Nagy József kanonok, nyugalmazott magyaróvári
plébános atya fogja tartani. A lelkigyakorlatos szentmisék alatt folyamatos
szentgyónási lehetőség lesz a hívek számára.
Gitáros szentmise
December 20-án, szombaton, az este 6 órakor kezdődő szentmisén
plébániánk gitáros ének- és zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
december 21-én, vasárnap délután 4
órakor a „Mocorgók miséjére”.
Az utolsó rorate szentmise
December 24-én, szerdán reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali szentmise.
A karácsonyi ünnepi miserend kivételével december utolsó napjaiban a
hétköznapokon a szokott rend szerint este 6 órakor lesznek a szentmisék.
Az altemplom és az urnakert nyitvatartása december 24-én
December 24-én, szerdán reggel 6 órától az éjféli mise végéig lesz
látogatható az altemplom és az urnakert.

Előretekintés a karácsonyi ünnepkörre
Szenteste – december 24-én, szerdán
Délután 4 órakor kerül bemutatásra a Betlehemes játék, amelyet
hagyományainkhoz híven plébániánk ministránsai adnak elő. A
pásztorjáték végén gyújtjuk meg a fényeket a Szent Imre oltáron
elhelyezett Betlehemnél.
Este 10 órakor kezdődik a Betlehemi láng behozatala, valamint Jézus
jászolba helyezésének szentmiséje.
Éjfélkor szentmisét mutatunk be a Megváltó születésének tiszteletére.
Karácsony napja – december 25-én, csütörtökön

A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12
és este 6 órakor.
Szent István vértanú ünnepe – december 26-án, pénteken
A szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12
és este 6 órakor.
Szent János apostol és evangélista – december 27-én, szombaton
Este 6 órakor ünnepi szentmise lesz Szent János apostol tiszteletére.
Szent Család ünnepe – december 28-án, vasárnap
Szent Család vasárnapján a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek:
délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12, délután 4 és este 6 órakor. A délután 4 órakor
kezdődő szentmisét a családokért mutatjuk be. A szentmise végén különkülön megáldjuk a családokat. Kérjük a kedves testvéreket, hogy jöjjenek
el minél többen és vegyünk részt családtagjainkkal együtt ezen a szép és
bensőséges szentmisén.
Év végi hálaadás – december 31-én, szerdán
Az év utolsó napján este 6 órakor hálaadó szentmise lesz az elmúlt évre
visszatekintő szentbeszéddel, a szentmise végén szentségi áldással.
Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe – január 1-jén, csütörtökön
Újév napján a szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8,
¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.

Tótfalusy István: Az angyali üdvözlet
Lukács 1,26–33.
Örömhír ez … Mi volna boldogítóbb,
mi volna szebb, mi volna édesebb,
mint öntestünk-vérünkből testezett
emberként bírni Őt, a Boldogítót?
Örömhír ez … S mégis mi fájna jobban
a boldogságnál, milyen gyötrelem?
A Szűz szívébe messzi sejtelem,
hét tőr kegyetlen, égő árnya lobban.
Örömnek s szenvedésnek néma násza,
Krisztus keresztjének törvénye int.
Gábor nem szól. Áll. Vár a válaszára.
A Szűz könnyes szemével rátekint:
„Íme az Úrnak szolgáló leánya,
legyen nekem a te igéd szerint.”
Hivatali órák és ügyintézés a plébánián
Hétfőtől Péntekig: 900-1200
Szerdán: 1600-1800
Tamás atya fogadóórája:
Szerdán: 900-1000
Ünnepi nyitva tartás az irodán:
December 22-én és 23-án, hétfőn és kedden: de. 0900-1200
December 29-én és 30-án, hétfőn és kedden: de. 0900-1200
December 24-én, szerdától december 29-én, hétfő reggelig, valamint
december 31-én, szerdától január 5-én, hétfő reggelig az iroda zárva
lesz. Hivatalos ügyintézés az ünnepek alatt nem lesz lehetséges.

