
 HIRDETÉSEK 
ADVENT I. - II.  VASÁRNAPJA 

 2022. NOVEMBER 27. - DECEMBER 4.

• November 27-én, jövő vasárnap, ádvent első vasárnapján ádventikoszorú-kötés lesz a 
Lelkészség ebédlőjében a 9-es mise után. Mindenkit szeretettel várunk! Kérjük, hogy 
aki tud, hozzon magával gyertyát és gyertyatalpat. A többi alapanyagot a Lelkészség 
biztosítja, adományokat köszönettel elfogadunk. 

• November 28-tól, hétfőtől péntekig az adventi reggeleken 6 óra 30 perckor roráté 
miséket tartunk. A szentmise után forró teával várjuk a kedves híveket a sekrestyébe.  

• Továbbra is várjuk az érdeklődőket a lelki könyvklubba. A következő alkalom 
november 29-én, kedden este 7-kor lesz a Szt. Erzsébet teremben. Bővebb információ a 
hirdetőtáblán olvasható. 

• December 1-jén, első csütörtökön 17 órától imaórát, majd 18 órai kezdettel szentmisét 
mutat be templomunkban Erdő Péter bíboros úr papi és szerzetesi hivatások 
kegyelméért.  

• December 4-én, vasárnap a 9-es mise után meglátogat minket Szt. Miklós püspök. 
Szeretettel várja a gyerekeket! 

• December 9, 10, 11-én “Közösség, részvétel, küldetés: szinodális út” címmel adventi 
triduumot tart templomunkban főtisztelendő Balogh Attila, az esztergomi szeminárium 
rektora. A szentmisék 9-én, és 10-én 18, 11-én pedig 9 órakor kezdődnek.  

• December 10-én, szombaton 19 órai kezdettel adventi imaestet szervez 
templomunkban a Nyolc Boldogság Közösség.  

• December 11-én, vasárnap a szentmisék után karácsonyi vásárt rendezünk a 
templomunk előterében a Nyolc Boldogság Közösség termékeiből (énekes CD-k, 
kották, könyvek, gyertyák, mécsesek).  

• December 24-én 16 órakor idén is lesz Pásztorjáték templomunkban, melyre a 
próbákat vasárnaponként 16 órakor tartjuk november 27-től kezdődően. Adlovits Gabi a 
hirdetőtáblán is megadott elérhetőségeken (gabriella.adlovits@gmail.com, 20/3197549) 
várja a lelkes szereplők és segítők jelentkezését. 

• Az idei Adventben is várjuk tartós élelmiszer és édesség felajánlásaikat, melyek a 
megszokott módon a sekrestyében illetve a templomőröknél adhatók le. Tegyük együtt 
szebbé Krisztus születésének ünnepét! 

• Templomunk előterében kihelyeztük a Mécses Szeretetszolgálat plakátját, akik 
fogvatartottak számára rendeznek december 10-ig karácsonyi gyűjtést. Adományaikat a 
plakáton lévő módon juttathatják el hozzájuk. 
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