Advent IV. vasárnap (2021. december 19.)
1. Templomainkban a járványügyi előírások:
- a templomban a maszk viselése
- a kézfogás mellőzése a szentmiséken.
- a kézbe áldozás formájának használata.
2. Advent 4. vasárnapján a 9 órai szentmisét ünnepélyes gyertyagyújtással kezdjük, a gyerekek bevonásával.
3. A mai vasárnap de. fél 11 órakor német nyelvű szentmise is lesz.
4. Advent 4. hetében a Hajnali Rorate szentmiséket reggel 6 órakor december 24-e reggelig tartjuk. Hajnali misék alatt gyónási lehetőség is
van. Szeretettel várunk mindenkit!
5. Karácsonyi gyónáshoz kérjük a betegek bejelentését a plébánián mielőbb. A betegekhez Karácsony előtti csütörtökön délelőtt, december
23-án megyünk a városban!
6. „Szállást keres a Szent Család” kilencedet tartunk a templomunkban
esténként ¾ 5 órától!
7. Tisztelettel kérjük a kedves testvéreket, hogy az ezévi vagy elmaradt
egyházi hozzájárulásukat (egyházi adó) rendezzék, akik ezt még nem
tették meg eddig. Köszönjük!
8. Jövő évi kalendáriumok, naptárak kaphatók a plébánián.
9. December 24-én, pénteken délelőtt 9 és 12 óra között folyamatos
gyóntatás lesz templomunkban. Kérjük a híveket, használják fel az alkalmat a karácsonyi gyónás elvégzésére.
10. December 24-én, pénteken az éjféli szentmise előtt 23 órától „Csendes éj” címmel egy órás zenei áhítat kezdődik.
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Éjjel 24:00 órakor pedig éjféli szentmisét tartunk. Szeretettel várunk mindenkit!
11. December 25-én, Karácsony napján ünnepi miserendet tartunk:
reggel ¾ 8, 9 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Továbbá német
nyelvű szentmisét is tartunk de. fél 11 órakor.
12. Karácsony másnapján, december 26-án Szent Család ünnepe lesz,
vasárnapi miserenddel.
13. Hirdetjük, hogy pásztorjáték templomunkban az idei év-ben december 26-án lesz a de. 9 órai szentmise elején. Különösen várjuk a
családokat, gyerekeket, hogy legyen idén is igazi pásztorjátékélményünk az ünnepek alatt.
14. A plébániai iroda Karácsony és Újév között dec. 27-től 30-ig a
reggeli misék után lesz nyitva! Továbbá ezeken a napokon telefonos ügyeletet tartunk a plébánia mobilszámán.
15. (Templomunk külső felújításának kiegészítő munkáira folyamatos
GYŰJTÉST tartunk! Számlaszámunk megtalálható a hirdetőtáblán
és a honlapunkon.)
16. Hirdetjük, hogy templomunkon az oldalajtó-bejárat ismét használható!
17. December 28-án kedden 19 órakor kerül sor karácsonyi orgonatrombita varázs címmel a hagyományos karácsonyi hangversenyünkre. Az est előadói: Solymosi Péter trombitaművész, Vörös
Tamás trombitaművész és dr. Kosóczki Tamás orgonaművész.
18. A szentmise záróéneke után az orgonazenei áhítatban: egy ismeretlen szerző, Az Üdvösség jön közénk című korálelőjátéka hangzik
fel.

