november

28.

adventi köznap

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: PRO POPULO

hétfő
november

29.

adventi köznap

kedd
november

30.
szerda
december

1.
csütörtök
december

2.
péntek
december

11.00 SZARKA SÁNDOR és felesége SZARKA
SÁNDORNÉ (Haller Gyöngyi) TEMETÉSE
altemplomunkban
17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN

Szándék: elhunyt MARGIT édesanyáért

SZENT ANDRÁS
APOSTOL ÜNNEPE
ANDRÁS PÜSPÖK ATYÁNK
SZÜLETÉS- és NÉVÜNNEPE

FOGLALJUK ŐT IMÁINKBA!

adventi köznap

Elsőcsütörtök

adventi köznap

Elsőpéntek
Xavéri Szent Ferenc
áldozópap emléknapja

3.

(oldalkápolnánk titulusa)

szombat

Elsőszombat

17.30 rózsafüzér ALTEMPLOMBAN
18.00 szentmise ALTEMPLOMBAN
Szándék: elhunyt ANDRÁS férj és édesapa lelki
üdv.
Utána: ZSOLOZSMA IMÁDKOZÁSA

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

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

18.00 vasárnapi vigília-szentmise
adventi gyertyagyújtással
Szándék: VÁROSUNK és HAZÁNK
MEGTÉRÉSÉÉRT és LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT

6.00 latin nyelvű vasárnapi rorate-szentmise

december

4.
vasárnap

ADVENT

2.
VASÁRNAPJA

Szándék: elhunyt ERZSÉBET édesanya és
nagymama lelki üdvéért halálának évfordulóján

10.00 vasárnapi diák-szentmise
Szándék: elhunyt MENYHÁRT GÁSPÁR férj,
édesapa és nagyapa lelki ü. halálának
évfordulóján

17.00 plébániai vasárnapi szentmise
Szándék: elhunyt ANNA és GYULA szülők és
nagyszülők lelki üdvéért

19.30 ifjúsági vasárnapi szentmise
Szándék: PRO POPULO

HIRDETÉSEK
1. KARITÁSZ GYŰJTÉS
Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik múlt vasárnapi adományaikkal támogatták a
Katolikus Karitász munkáját. A gyűjtés eredményeként 151.250 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 9-ig lehet az irodában vagy a
sekrestyében leadni, továbbá jövő évi 2016-os intenciókat, szentmise-szándékokat lehet kérni
november 30-tól 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
Kezdetét vette karácsonyi előkészületünk az ádventi idővel. A belvárosban RORATEszentmisékre hívjuk a kedves testvéreket vasárnaponként Templomunkban, hajnali 6 órakor,
hétköznaponként pedig kedd kivételével az Orsolyita Templomban reggel ½ 7 órakor, a Domonkos
Templomban naponta hajnali 6 órakor kínálunk lehetőséget az áldozathozatallal járó, lelki ünnepi
felkészülésre! Adventben VASÁRNAPONKÉNT a reggel 8 órai szentmise helyett mutatjuk be a hajnali
szentmiséket, a hétköznapi szentmisék időpontja változatlan marad.
Már előre hirdetjük, hogy idén hagyományteremtő célzattal ünnepeljük meg Szeplőtelen
Fogantatás főünnepét, ugyanis a római liturgia mintájára megkoszorúzzuk a belvárosi Mária Szobrot.
2016. december 8-án este 6 órakor az Orsolyita Templomban mutat be búcsúi szentmisét
megyésfőpásztorunk, Dr. Veres András püspök atya, majd a szentmise után körmenetben átvonulunk
a Mária –szoborhoz, ahol rövid liturgia keretében történik a koszorúzás. Szeretettel várunk mindenkit
erre a szép ünnepre és kérjük, minél többen vegyünk részt rajta, így is kifejezve adventi
előkészületünket!







6. JÁTSZÓHÁZ AZ ORSOLYÁBAN
December 8-án, csütörtökön, 16.00 órakor a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskola Gimnázium és
Kollégium játszóházba hívja a nagycsoportos gyermekeket. Plakát a hirdetőtáblán található.

7. KULTURÁLIS PROGRAM
A Fidelissima Vegyeskar hangversenye a Közgazdaságtudományi Kar aulájában, december 10-én,
szombaton, este 6 órakor kezdődik, melyekről részletes tájékoztatás a hirdetőtáblán található!

8. ADVENTI KARITÁSZ
Hagyományainkhoz híven idén is lesz „Segítő Advent” kezdeményezés, melynek keretében a városi adventi
vásárban nyílik lehetőség a rászorulók megsegítésére. Ehhez várnak önkéntes segítőket a szervezők, melyről
részletes tájékoztatás a faliújságon található, illetve a 70/38 78 895-ös telefonszámon kapható!

SZÍVÜNKBE ÉRKEZŐ ISTENÜNK ÁLDÁSÁT kívánom mindnyájatok családi életére és jővő heti
munkájára az ADVENTI IDŐBEN!
Plébánosotok:

Henczel Szabolcs

