Advent II. vasárnap (2021. december 05.)
1. November 1-től templomainkban a járványügyi előírások:
- a templomban a maszk viselése
- a kézfogás mellőzése a szentmiséken.
- a kézbe áldozás formájának használata.
2. Advent vasárnapjain a 9 órai szentmisét ünnepélyes gyertyagyújtással kezdjük, a gyerekek bevonásával. Szeretettel várjuk a gyerekeket, szülőket, családokat!
3. A mai vasárnapon, a 9 órai szentmise végén érkezik templomunkba
a gyerekekhez a Mikulás!
4. A mai vasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise is lesz.
5. Szerdán Szeplőtelen Fogantatás főünnepe lesz! Szentmisék reggel 7 és este 6 órakor lesznek! Ezen a napon a reggeli szentmise
után imaórát tartunk a templomban a meg nem született gyermekekért! Szeretettel hívunk mindenkit!
6. Hajnali Rorate szentmisék az idei Adventben december 17-24-ig
tartanak – vasárnap kivételével – reggel 6 órakor.
7. Adventi lelkigyakorlat lesz a Barátok Templomában december 1617-18-án, CS-P-SZO este 6 órakor. Mindhárom nap de. 9 órától
egész napos gyóntatás lesz! Szeretettel várják a híveket!
8. Aki a covid helyzetben is kéri, karácsonyi gyónáshoz kérjük a
betegek bejelentését a plébánián. A betegekhez Karácsony előtt
csütörtökön, december 23-án megyünk a városban!
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9. (Templomunk külső felújításának kiegészítő munkáira folyamatos GYŰJTÉST tartunk! Számlaszámunk megtalálható a
hirdetőtáblán és a honlapunkon.)
10. Az elmúlt években nagyon szép fákat kaptunk Karácsonyra
felajánlásból. Amennyiben valakinek idén is van kivágandó
nagyobb (3-4 méteres) és szép fenyőfája, és szívesen felajánlaná a templomnak, kérjük, mielőbb jelezze! Köszönettel fogadjuk!
11. Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy az ezévi vagy elmaradt egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) rendezzék, akik ezt
még nem tették meg eddig. Köszönjük!
12. Jövő évi kalendáriumok, naptárak kaphatók a plébá-niai
irodában.
13. A Karitász novemberben tartósélelmiszer gyűjtést hirdet a karácsonyi csomagokhoz. Adományokat hétköznap a plébániára,
vasárnap pedig a sekrestyébe lehet behozni! A Karitásznál
(Tóth Kálmán utca 19.) hétfőn, kedden, szerdán 9-12 h között
adhatnak le adományokat. A gyűjtési időszak december 12-ig
tart!
14. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban Buxtehude korálelőjátéka hangzik fel, az "Ó jöjj pogányok üdvözítője" című dallamra.

