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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,
Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor
Szentgyónási lehetőségek:
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék alkalmával.
Lelki vezetésre külön kérésre, személyesen egyeztethető időpont.

Szeretetcsomagok gyűjtése
December 6-tól december 20-ig idén is megrendezzük a
szeretetcsomagok gyűjtését a rászoruló gyermekek részére. Kérjük a
kedves testvéreket, hogy ebben az évben új, vagy kevésbé használt
játékokat, mesekönyveket szíveskedjenek felajánlani.
December 6-tól december 20-ig tartós élelmiszer gyűjtést is rendezünk a
szegény rászoruló családok javára. Kérjük, hogy nem romlandó
élelmiszert szíveskedjenek felajánlani. Felajánlott adományaikat a
hivatalos órákban szíveskedjenek behozni.
Szálláskeresés
December 17-től december 24-ig a hajnali szentmisék végén tartjuk a
Szálláskeresés szertartását. Kérjük, hogy aki szeretné befogadni a
Szentcsalád képét, iratkozzon fel a templomban a kihelyezett lapon.
Adventi zenés áhítat
December 19-én, szombaton Adventi zenés áhítat lesz templomunkban. A
zenés imádság este 7 órakor kezdődik. A részletek a templom
hirdetőtábláján olvashatók.
Gitáros szentmise
December 19-én, szombaton, az este 6 órakor kezdődő szentmisén
plébániánk gitáros ének- és zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
december 20-án, vasárnap délután 4
órakor a „Mocorgók miséjére”.

Lelkigyakorlat
December 21-én, hétfőn, 22-én, kedden és 23-án, szerdán lesz az
adventi lelkigyakorlatunk a hajnali szentmisék keretében. A
lelkigyakorlatot Kelemen Áron OSB bencés atya fogja tartani. A
lelkigyakorlatos szentmisék alatt folyamatos szentgyónási lehetőség lesz a
hívek számára.
Karácsonyi szertartásrend
Szenteste – december 24. csütörtök
Reggel 6 óra:
Az utolsó hajnali szentmise.
Délután 4 óra:
Pásztorjáték, amelyet hagyományosan plébániánk
ministránsai adnak elő. A pásztorjáték végén
gyújtjuk meg a fényeket a Betlehemnél.
Este 10 óra:
A Betlehemi láng behozatala,
valamint Jézus jászolba helyezésének szentmiséje.
Éjfél:
Szentmise a Megváltó születésének tiszteletére.
Karácsony napja – december 25. péntek
A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½
12 és este 6 órakor.
Szent István vértanú ünnepe – december 26. szombat
A szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8, ¾ 9, 10, ½
12 és este 6 órakor.
Szent Család ünnepe – december 27. vasárnap
Szent Család vasárnapján a szentmisék a következő 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. csütörtök
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. péntek
Újév napján a szentmisék a vasárnapi rend szerint lesznek: délelőtt ½ 8,
¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor.

Hétköznapi szertartásrend a karácsonyi időszakban
A karácsonyi ünnepi miserend kivételével december utolsó napjaiban
hétköznapokon a szokott rend szerint este 6 órakor lesznek a szentmisék.
Szentségimádást január 14-ig nem tartunk.
Az altemplom és az urnakert nyitva tartása az ünnepek alatt
December 24-én, csütörtökön reggel 6 órától az éjféli mise végéig lesz
látogatható az altemplom és az urnakert.
December 31-én, az év utolsó napján reggel 8 órától a hálaadás végéig
lesz nyitva az altemplom és az urnakert.
A többi napokon a szokott rend szerint látogathatók a sírhelyek.
Ünnepi nyitva tartás az irodán:
December 21-én, 22-én és 23-án, hétfőn, kedden és szerdán: de. 0900-1200
Figyelem!
December 23-án, szerdán déltől január 4-én, hétfő reggelig az iroda
zárva lesz. Hivatalos ügyintézés az ünnepek alatt nem lesz lehetséges.
Telefonos ügyeletet tartunk 28-án, 29-én és 30-án de. 10-12 óráig.
Január 4-től az ügyintézés a szokott időpontokban lesz lehetséges a
hivatalos órákban: Hétfőtől Péntekig: 900-1200 Szerdánként: 1600-1800.
Tamás atya fogadóórája: Szerdánként: 900-1000
Vízkereszt főünnepe
Január 6-án, szerdán, Vízkereszt főünnepén parancsolt ünnep van. A
szentmisén való részvétel a vasárnaphoz hasonlóan kötelező. Ezen a napon
3 szentmise lesz templomunkban, délelőtt ½ 8 és 10 órakor, valamint este
6 órakor. Az este 6 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében tartjuk a
vízszentelés szertartását.
Elsőpéntek
Január 8-án, pénteken a szokott időpontban fogjuk látogatni az
elsőpéntekes betegeket.

Szentév vagy jubileumi év (Anno Santo)
Nagy örömmel hirdetjük a testvéreknek, hogy Szentatyánk
december 8-án, a Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, a II. vatikáni zsinat
lezárásának 50. évfordulóján a Szent Péter-bazilika szent kapujának
megnyitásával megnyitotta az irgalmasság rendkívüli szentévét, amely
2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul le. Ferenc pápa a
Szent Péter-bazilikában március 13-án tartott nagyböjti bűnbánati
szertartás során mondott homíliájában hirdette meg az irgalmasság
rendkívüli szentévét azzal a szándékkal, hogy megérintsen minket az Úr
Jézus, átalakítson minket az ő irgalmával, hogy mi is az irgalmasság
tanúságtevői legyünk. Ez tehát a szentév oka: mert ez az irgalom időszaka!
Az alkalmas idő, hogy begyógyítsuk a sebeket, hogy fáradhatatlanul elébe
menjünk mindazoknak, akik szeretnék látni és kézzel tapintani Isten
közelségének jeleit, hogy felajánljuk mindenkinek – mindenkinek! – a
megbocsátás és a kiengesztelődés útját. A rendkívüli Szentév alkalmából
templomunkban elhelyeztük az imalapokat, amelyeket kérjük, hogy
vigyenek magukkal.
A Szentév a kegyelem különleges ideje, mely az üdvtörténet nagy
évfordulóihoz kötődik, s a bűnbocsánat és a bűnökért járó ideigtartó
büntetés elengedésének éve.
A rendes szentév huszonöt évenként következik és egy teljes évig
tart, a rendkívüli jubileumi év bármely évben tartható, s időtartama
rövidebb is lehet (jubilaeum minus).
A szentévet a pápa hirdeti és nyitja meg. Meghirdetése bullával,
megnyitása 1500 óta a Szent Kapu [a Porta Santa a Szent Péterbazilikában] kinyitásának szertartásával történik. A szentévben a pápák
által meghatározott feltételek mellett teljes búcsú nyerhető. A szentév
ószövetségi gyökere az ötven évenként visszatérő jóbel év.
Az utolsó rendes szentév 2000-ben volt, II. János Pál pápasága
alatt, akkor harmincmillió zarándok sereglett Rómába. A következőnek
2025-ben jött volna el az időpontja, de Ferenc pápa ezt a most kihirdetett
rendkívüli szentévvel előzte meg. Rendkívüli szentévet az utóbbi száz
évben 1933-ban XI. Pius és 1983-ban II. János Pál pápasága idején
tartottak, utóbbit a Megváltás 1950 éves évfordulója alkalmából.

