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HIRDETÉSEK
 

1. Ma a 10 órás szentmise után

kedvezményes áron 

karácsonyi valamint jövő évi 
 

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

Egy-egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

ünnepre.  

Advent hétköznapjain

rorate szentmisét mutatunk be; előtte negyed órával 

szentgyónási lehetőséget biztosítunk. Minden héten legalább 

egy hajnali szentmisén vegyünk részt. Szombatonként a 

rorate után közös reggelire is vár

A roraték miatt a reggel 7 órás szentmisék

esti szentmiséket 

változatlanul megtartjuk

Advent szombat estéin fél hatkor

van, esti zsolozsmát imádkozunk, majd 
 

3. Az adventi időben 

virágozás. 
 

4. Az adventi időben közös készületre hívunk mindnyájatokat

Egy jelképes dobozt fogunk cselekedeteinkkel színessé tenni. 

A hétre vigyünk magunkkal a javaslatcsomagot,

szét és egyes napoknak feladatait valósítsuk meg. A megtett 

jószándékok lapjait hozzuk vissza és tűzzük 

hogy jótetteinkkel 

doboz, hanem fel is tárul és azt is megláthatjuk, 

van, akit leginkább szeretnénk megajándékozni. 

ZENT CSALÁD PLÉBÁNIA 

Advent 1. vasárnapja  
December 1. 

HIRDETÉSEK 

szentmise után a templom előterében 

kedvezményes áron szerezhetünk be 

valamint jövő évi kiadványokat. 

megkezdődött az advent, az Úr várásának ideje

egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

Advent hétköznapjain (holnaptól) reggelenként 6 órakor 

t 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. 

reggel 7 órás szentmisék

 kedden, csütörtökön és szombaton 

megtartjuk.  

Advent szombat estéin fél hatkor ünnepélyes 

van, esti zsolozsmát imádkozunk, majd szentmisé

 templomban és az urnatemetőben 

Az adventi időben közös készületre hívunk mindnyájatokat

Egy jelképes dobozt fogunk cselekedeteinkkel színessé tenni. 

A hétre vigyünk magunkkal a javaslatcsomagot,

szét és egyes napoknak feladatait valósítsuk meg. A megtett 

jószándékok lapjait hozzuk vissza és tűzzük 

 karácsonyra nem csak színessé válik a 

doboz, hanem fel is tárul és azt is megláthatjuk, 

, akit leginkább szeretnénk megajándékozni. 

a templom előterében 

 kegytárgyakat, 

megkezdődött az advent, az Úr várásának ideje. 

egy nemes elhatározás tettekre váltásával készüljünk az 

reggelenként 6 órakor 

t mutatunk be; előtte negyed órával 

szentgyónási lehetőséget biztosítunk. Minden héten legalább 

egy hajnali szentmisén vegyünk részt. Szombatonként a 

unk mindenkit.   

reggel 7 órás szentmisék elmaradnak; az 

kedden, csütörtökön és szombaton 

ünnepélyes gyertyagyújtás 

szentmisét mutatunk be. 

templomban és az urnatemetőben nincs 

Az adventi időben közös készületre hívunk mindnyájatokat. 

Egy jelképes dobozt fogunk cselekedeteinkkel színessé tenni. 

A hétre vigyünk magunkkal a javaslatcsomagot, amit szedjünk 

szét és egyes napoknak feladatait valósítsuk meg. A megtett 

jószándékok lapjait hozzuk vissza és tűzzük fel. Reméljük, 

karácsonyra nem csak színessé válik a 

doboz, hanem fel is tárul és azt is megláthatjuk, aki mögötte 

, akit leginkább szeretnénk megajándékozni.  



 

5. Pénteken elsőpéntek, betegeinket szokott módon 

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

A szentmisék előtt szentgyónási lehetőséget biztosítunk.  
 

6. A megrendelt méz és paprika a sekrestyében átvehető. 
 

7. Ebben az évben még önkéntes hozzájárulással, egyházadóval 

segíthetjük templomunk fenntartását, amely a sekrestyében 

vagy az irodában befizethető.  
 

8. Előre hirdetjük, hogy december 11-én szerdán, délután 5 

órakor Bíboros úr tart szentmisét a kápolnában (Székely 

Bertalan u. 25.). 
 

9. Az Eucharisztikus Kongresszusra készülve, minden vasárnap 

közvetlenül a 10 órás szentmise előtt, 5 percben rövid 

tanítást adunk az Oltáriszentségről.  

 

  


