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1. A mai vasárnap a 10 órás szentmise után kezdődnek a 

karácsonyi misztériumjáték próbái. Akik szívesen vállalnának 

benne szerepet, azokat a felső hittanteremben várjuk. 

Minden óvodás továbbá általános és középiskolásra számítunk. 
 

2. Ma Krisztust, mint a minde
 

3. Szombaton 9-17 

koszorúkészítésre várunk mindenkit. 

órakor megáldjuk az elkészült adventi koszorúkat. 

A tavalyi alapokat lehetőleg hozzuk magunkkal, a többi 

kelléket plébániánk biztosítja. 
 

4. Szintén szombaton

gyertyagyújtás lesz, valamint esti zsolozsmát imádkozunk, 

majd 6 órakor az első adventi 
 

5. Jövő vasárnap a 10 órás szentmise után a templom előterében 

kedvezményes áron 

karácsonyi valamint jövő évi 
 

6. Az elhunytainkért és

szentmisét mondunk

kihelyezett borítékokban lévő lapot 

adományainkkal együtt oda visszahelyezve,

perselybe dobhatjuk be.

közepéig az oltáron helyezzük el és a feltüntetett 

személyeket az Úristen oltalmába ajánljuk.
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A mai vasárnap a 10 órás szentmise után kezdődnek a 

karácsonyi misztériumjáték próbái. Akik szívesen vállalnának 

benne szerepet, azokat a felső hittanteremben várjuk. 

Minden óvodás továbbá általános és középiskolásra számítunk. 

t, mint a mindenség királyát ünnepli az Egyház. 

 óra között az alsó hittanteremben 

re várunk mindenkit. Délután kettő és öt 

megáldjuk az elkészült adventi koszorúkat. 

A tavalyi alapokat lehetőleg hozzuk magunkkal, a többi 

lébániánk biztosítja.  

szombaton, este fél hatkor

lesz, valamint esti zsolozsmát imádkozunk, 

majd 6 órakor az első adventi szentmisét mutatjuk be.

a 10 órás szentmise után a templom előterében 

áron szerezhetünk be 

valamint jövő évi kiadványokat. 

elhunytainkért és egyéb szándékainkért

szentmisét mondunk, gregorián jellegű sorozatot. A padokra 

kihelyezett borítékokban lévő lapot szándékaink

adományainkkal együtt oda visszahelyezve,

perselybe dobhatjuk be. A kis papírokat onnan december 

közepéig az oltáron helyezzük el és a feltüntetett 

személyeket az Úristen oltalmába ajánljuk. 

A mai vasárnap a 10 órás szentmise után kezdődnek a 

karácsonyi misztériumjáték próbái. Akik szívesen vállalnának 

benne szerepet, azokat a felső hittanteremben várjuk. 

Minden óvodás továbbá általános és középiskolásra számítunk.  

át ünnepli az Egyház.  

az alsó hittanteremben 

Délután kettő és öt 

megáldjuk az elkészült adventi koszorúkat.  

A tavalyi alapokat lehetőleg hozzuk magunkkal, a többi 

este fél hatkor ünnepélyes 

lesz, valamint esti zsolozsmát imádkozunk, 

t mutatjuk be. 

a 10 órás szentmise után a templom előterében 

 kegytárgyakat, 

szándékainkért harminc 

sorozatot. A padokra 

szándékainkkal kitöltve és 

adományainkkal együtt oda visszahelyezve, a középső 

A kis papírokat onnan december 

közepéig az oltáron helyezzük el és a feltüntetett 



 

7. Előre hirdetjük, jövő hétvégét követő hétfőtől (december 2-

től), advent hétköznapjain reggelenként 6 órakor rorate 

szentmisét mutatunk be. 
 

8. Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, egyházadóval 

segíthetjük templomunk fenntartását, amely a sekrestyében 

vagy az irodában befizethető. 
 

9. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden vasárnap 

közvetlenül a 10 órás szentmise előtt, 5 percben rövid 

tanítást adunk az Oltáriszentségről.  

  


