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1. 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. Szombatonként a rorate után közös 
reggelire is várunk mindenkit. 
A roraték miatt a reggel 7 órás szentmisék
szentmiséket kedden, csütörtökön és szombaton változatlanul 
megtartjuk. 
Advent szombat estéin fél hatkor
esti zsolozsmát imádkozunk, majd 

 

2. Az adventi időben templomban és az urnatemetőben 
 

3. Pénteken elsőpéntek, betegeinket szokott módon meglátogatjuk.
Reggel és este 6-kor is lesz szentmise
lehetőséget biztosítunk.

 

4. Jövő vasárnap advent második vasárnapján, a 10 órás szentmisén 
Mikulásvárással kedveskedünk a kisebbeknek.

 

5. Az adventi időben közös készületre hívunk mindnyájatokat. Az 
irgalmasság kapuját, 
alakítjuk. A Szent Kereszt oltárnál, helyeztük el 
kapu-barlangot. Az 1. adventi hétre a jelképes karácsonyfa 
„zsebeiből” húzzunk minden napra egy
meg. Az elvégzett feladat lapjait hozzuk 
jelképező kapura tűzzük fel. 

 

6. A hét jeles napja: Szerdán szent András apostol ünnepe lesz.
 

7. A megrendelt méz és paprika a sekrestyében átvehető.
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8. Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, egyházadóval 
segíthetjük templomunk fenntartását, amely a sekrestyében vagy 
az irodában befizethető.  

 

9. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom kapujában 
rejtvényt osztunk a kisebbeknek, amit a következő vasárnap a 
szentmise kezdetéig dobhatunk be a rejtvényládába. A megfejtők 
a szentmise végén jutalomban részesülnek. 


