november

30.

SZENT ANDRÁS
APOSTOL ÜNNEPE

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt ANDRÁS férj és édesapa

hétfő

december

1.

adventi köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Benkó
Szándék: elhunyt ERZSÉBET és JÁNOS

kedd
14.00 MOLNÁR VINCÉNÉ (Illés Judit) TEMETÉSE
Szt. Mihály temetőben – Benkó
15.00 MOLNÁR VINCÉNÉ Requiem gyászmiséje
DÓMTEMPLOMBAN – Benkó

december

2.

adventi köznap

szerda

december

3.
csütörtök

december

4.
péntek

december

5.
szombat

december

6.
vasárnap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: elhunyt DÁNIEL gyermek halála első
évfordulója alkalmából
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

Xavéri Szent Ferenc
áldozópap emléknapja

Elsőcsütörtök
adventi köznap
Damaszkuszi Szent János
áldozópap és egyháztanító

Elsőpéntek
adventi köznap

Elsőszombat

ADVENT

2.
VASÁRNAPJA

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN – Henczel
Szándék: Altemplomban nyugvó elhunytjainkért
LUCERNÁRIUM URNATEMETŐNK ELHUNYTJAIÉRT
Majd: SZENTSÉGIMÁDÁS az ANTIÓCHIA
közösséggel

17.30 rózsafüzér DÓMTEMPLOMBAN
18.00 szentmise DÓMTEMPLOMBAN
elsőpénteki ájtatossággal – Henczel
Szándék: elhunyt FERENC édesapa és nagyapa

18.00 vasárnapi vigília-szentmise – Henczel
Szándék: VÁROSUNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

6.00 latin nyelvű vasárnapi rorate-szentmise
Szándék: PRO POPULO

10.00 vasárnapi diák-szentmise – Henczel
Szándék: elhunyt Dr. KISS JÁNOSNÉ Abonyi
Zsuzsanna halála 5. évfordulója alkalmából

17.00 plébániai vasárnapi szentmise – Benkó
Szándék: elhunyt SZÜLŐK, NAGYSZÜLŐK lelki
üdv.

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise – Benkó
Szándék: elhunyt ANNA édesanya
halála 3. évfordulója alkalmából

HIRDETÉSEK
1. KARITÁSZ GYŰJTÉS
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik múlt vasárnapi adományaikkal
támogatták a Katolikus Karitász munkáját. A gyűjtés eredményeként 149.510 Ft-ot fizettünk
be az Egyházmegye számlájára. Isten fizesse meg nagylelkű perselyadományaikat!

2. SZENTMISE-INTENCIÓK ÉS ÚJSÁGRENDELÉS ELŐJEGYZÉSE
A 2016-os első félévi újság előfizetéseket december 6-ig lehet az irodában vagy
a sekrestyében leadni, továbbá jövő évi 2016-os intenciókat, szentmise-szándékokat lehet
kérni plébániánk portáján és hivatali időben az irodán. Szeretettel buzdítunk mindenkit a
legszentebb áldozat bemutatásának felajánlására élő és elhunyt szeretteinkért!

3. ELSŐCSÜTÖRTÖKI MEGEMLÉKEZÉS ÉS SZENTSÉGIMÁDÁS
Csütörtökön 18.00 órakor Altemplomunk Egyetemi Kápolnájában mutatjuk be a
szentmisét és felajánljuk a szomszédságában nyugvó elhunytjainkért. Utána ájtatosságot
végzünk az urnatemetőben, majd a szentségimádás vezetésére a Szent Orsolya Antióchia ifjúsági
imaközösséget kérjük meg.

4. ELSŐPÉNTEKI ÁJTATOSSÁG
A hét péntekje elsőpéntek. Szentgyónási lehetőséget biztosítunk a szentmise előtt
délután 5 órától, majd a szentmise végén hét-áldásos körmenetet tartunk, továbbá a nap
folyamán felkeressük otthonaikban elsőpéntekes betegeinket. Kísérjük imáinkkal beteg és
szenvedő embertársainkat!

5. ÚJ EGYHÁZI ÉV ÉS ÁDVENTI IDŐ
Jövő vasárnaptól kezdetét veszi karácsonyi előkészületünk az ádventi idővel.
Egyházközségünkben, a belvárosban RORATE-szentmisékre hívjuk a kedves testvéreket
vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6 órakor, hétköznaponként pedig az Orsolyita
Templomban kora reggel ½ 7 órakor, a Domonkos Templomban hajnali 6 órakor kínálunk
lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT
a reggel 8 órai szentmise ELMARAD, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.

KARÁCSONYRA TEMPLOMTAKARÍTÁS
A karácsonyi templomtakarításban kérjük és várjuk templombajáróink segítségét! A
takarítás december 5-én, szombaton délelőtt 9.00-12.00 óráig lesz. Szeretettel VÁRJUK
JELENTKEZÉSÜKET a sekrestyében!

7. IRGALMASSÁG SZENTÉVE
Az Irgalmasság szentévéhez kacsolódóan 2015. december 14-én, hétfőn 17.00 órakor a
Szent Mihály templomban Dr. Pápai Lajos megyéspüspök úr megnyitja az Irgalmasság Szentévét.
Ezen a napon templomunkban nem lesz esti szentmise! Az ünnepi szentmisére szeretettel
várnak mindenkit. Plakát a hirdetőtáblán található.

8. EGYHÁZKÖZSÉGI ZARÁNDOKLAT
Az IRGALMASSÁG SZENTÉVére zarándoklatot hirdetünk (repülőutas) felnőtteknek kora
tavasszal február 20. és 24. között a nagyböjti időben az örök Városba, Rómába, hogy
végigjárva a szent helyeket, átlépve a szent kapukon teljes búcsút nyerhessünk és a Szentatyával
való kétszeri találkozás révén megerősödhessünk hitünkben. Zarándoklat vezetője: Szabolcs
atya. Jelentkezni lehet a sekrestyében és plébániánk irodáján illetve portáján. Részletes
tájékoztatást az érdeklődés kapcsán nyújtunk!

Isten áldását kívánom mindnyájatok családi életére, és jövő heti
munkájára!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

