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1. Ma a 10 órás szentmise után

kedvezményes áron szerezhetünk be

valamint jövő évi kiadványokat
 

2. Mai nappal megkezdődött az advent, az Úr várásának ideje

egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

ünnepre.  

Advent hétköznapjain

szentmisét mutatunk be; előtte negyed órával szentgyónási 

lehetőséget biztosítunk. Minden héten legalább egy hajnali 

szentmisén vegyünk részt. 

A roraték miatt a reggel 7 órás szentmisék

szentmiséket kedden, csütörtökön és szombaton v

megtartjuk.  

Advent szombat estéin fél hatkor

van, esti zsolozsmát imádkozunk, majd 
 

3. Az adventi időben 

virágozás. 
 

4. Az adventi időben közös készületre hívunk

szószékre kihelyezett képen, 

Józsefet láthatjuk, akiknek 

jelképesen „kikövezni”. A hétre vigyünk magunkkal a 

javaslatcsomagot, amit szedjünk szét és egyes napoknak 

feladatait valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait 

hozzuk vissza és tűzzük fel a 

hogy jótetteinkkel nem csak 

utat építünk annak, akinek újból és újból ünnepeljük születését. 
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Ma a 10 órás szentmise után a templom 

szerezhetünk be kegytárgyakat,

kiadványokat. 

megkezdődött az advent, az Úr várásának ideje

egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

Advent hétköznapjain (holnaptól) reggelenként 6 órakor rorate

t mutatunk be; előtte negyed órával szentgyónási 

lehetőséget biztosítunk. Minden héten legalább egy hajnali 

szentmisén vegyünk részt.   

reggel 7 órás szentmisék elmaradnak; az 

kedden, csütörtökön és szombaton v

Advent szombat estéin fél hatkor ünnepélyes 

van, esti zsolozsmát imádkozunk, majd szentmisé

 templomban és az urnatemetőben 

Az adventi időben közös készületre hívunk mindnyájatokat

szószékre kihelyezett képen, Betlehembe igyekvő Már

et láthatjuk, akiknek útját fogjuk cselekedeteinkkel 

„kikövezni”. A hétre vigyünk magunkkal a 

javaslatcsomagot, amit szedjünk szét és egyes napoknak 

feladatait valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait 

hozzuk vissza és tűzzük fel a szimbolikus út szélére. Reméljük, 

nem csak játékosan, hanem a 

annak, akinek újból és újból ünnepeljük születését. 

a templom hátsó részében 

kegytárgyakat, karácsonyi 

megkezdődött az advent, az Úr várásának ideje. Egy-

egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

reggelenként 6 órakor rorate 

t mutatunk be; előtte negyed órával szentgyónási 

lehetőséget biztosítunk. Minden héten legalább egy hajnali 

elmaradnak; az esti 

kedden, csütörtökön és szombaton változatlanul 

ünnepélyes gyertyagyújtás 

szentmisét mutatunk be. 

templomban és az urnatemetőben nincs 

mindnyájatokat. A 

Betlehembe igyekvő Máriát és 

útját fogjuk cselekedeteinkkel 

„kikövezni”. A hétre vigyünk magunkkal a 

javaslatcsomagot, amit szedjünk szét és egyes napoknak 

feladatait valósítsuk meg. A megtett jószándékok lapjait 

út szélére. Reméljük, 

hanem a valóságosan is 

annak, akinek újból és újból ünnepeljük születését.  



5. Pénteken elsőpéntek, betegeinket szokott módon 

meglátogatjuk. Reggel 6-kor és este 6-kor is lesz szentmise. A 

szentmisék előtt szentgyónási lehetőséget biztosítunk.  
 

6. Jövő vasárnap a 10 órás szentmisét a Katolikus Rádió élőben 

közvetíti templomunkból. Legyünk pontosak és aktívan 

kapcsolódjunk be az imádságokba, éneklésbe. 
 

7. Szintén a jövő vasárnap a 10 órás szentmise után rövid 

Mikulásvárással kedveskedünk a gyerekeknek.  
 

8. A megrendelt méz és paprika a sekrestyében átvehető. 
 

9. Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, egyházadóval 

segíthetjük templomunk fenntartását, amely a sekrestyében 

vagy az irodában befizethető.  
 

11. Péntekenként templomunkban egész napos szentségimádást 

tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult 

erővel tudjuk munkánkat folytatni. 

12. A járványügyi helyzet miatt az összes templomi hittanórát 

(gyerekeknek és felnőtteknek is egyaránt) visszavonásig 

szüneteltetnünk kell.  
 

13. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének 

megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy 

szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál 

elhelyezett perselyekbe helyezett adományaikkal, segítsük 

templomunk fenntartását. 
 

14. Kifejezetten kérjük, hogy a templomba kizárólag teljesen 

egészségesen jöjjünk, és minden esetben viseljünk maszkot. A 

plébániai iroda is csak maszkban látogatható. 
 

 


