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December 3. Advent 1. vasárnapja: A ½ 8-as szentmisét követően rózsafüzér titokcsere lesz a kápolnában. Ullrich Ágoston atya december 8-i gyászmiséjére és temetésére igény szerint külön buszt indítunk.
Ezért kérjük, aki szeretne ezen a módon részt venni Ágoston atya búcsúztatóján, legkésőbb ezen a vasárnapon a szentmisék végén iratkozzon fel a sekrestyében név, telefonszám megadásával. Köszönjük.
December 4. hétfő: A Ciszterci templomban 15 órától a Szeretetláng Imacsoport imaórája lesz. Nálunk a
közösségi teremben 17 órakor a Karitász csoport tartja összejövetelét. 18.30-tól ugyanott felnőtt katekézis
kezdődik.
December 6. szerda: Szent Miklós püspök emléknapja.
December 7. csütörtök: Elsőcsütörtök. Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja. A város közös
Eucharisztia ünnepe a Szent Imre templomban lesz. Az ünnep 18 órakor püspöki szentmisével kezdődik,
majd szentségimádással zárul.
December 8. péntek: A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának fő ünnepe. A Jézus Szíve
templomban a reggel 7 órai szentmisétől folytatódik 24 órás szentségimádás.
December 9. szombat: Az esti szentmise után Rosa Mystica Mária ájtatosság lesz a kápolnában.
December 10. Advent 2. vasárnapja. A ½ 10-es szentmise végén érkezik a Mikulás a templomba.
* * *
Adventben hétfőtől szombatig a kápolnába reggel 6 órára roráte szentmisére, majd a közösségi terembe
közös reggelire várjuk a Testvéreket. A reggelikhez örömmel fogadunk élelmiszer felajánlásokat.
Karácsonyra szeretnénk tartós élelmiszer csomaggal segítséget nyújtani idős, alacsony nyugdíjas testvéreinknek, valamint nehezebb élethelyzetben levő családjainknak. Ehhez kérjük a Testvérek segítségét. December 10-ig tart a gyűjtés a templomba kitett kosarakba, illetve a Karitász Irodába a nyitvatartási időben.
Előre is köszönjük.
Karácsonyi vásárunkra, melyet december 10-én tartunk szívesen fogadunk a Testvérektől ajándéktárgyakat, könyveket, játékokat stb, melyek jó állapotúak, de saját használatra nem kellenek, viszont másnak örömet lehet vele szerezni. A Karitász irodába szíveskedjenek behozni, köszönettel fogadjuk.
Felajánlottak egy 41x 31 cm képernyőjű Samsung televíziót. Érdeklődni a karitász vonalon: 06/30-3823649-en lehet
A Karitász irodában a vasárnapi szentmisék után Tőke János ízletes füstölt házi kolbászt, valamint friss
házi tojást árusít, illetve hurkára rendelést vesz fel. Ugyanitt Vámi János házi savanyú káposztát kínál
megvételre.

A Kármel rendtörténete 4.
A „termékeny föld” határai megnőnek
Nem sokáig maradhattak azonban zavartalanul a Kármel-hegyén. A keresztesek kezén maradt területek egyre jobban fogytak, s végül a Kármel-hegy is a muzulmánok kezére került. A kármelitáknak vissza kellett
jönniük oda – most már egy közösség tagjaként -, ahonnan annak idején útnak indultak a Szentföldre: Európába. Több európai országban is megtelepültek, származásuk eredeti helyétől függően: Dél-Itáliában, DélFranciaországban és Angliában, de később más európai országokba is eljutottak. Az egyetemes Egyház püspökei és a már létező szerzetesrendek azonban némi gyanakvással néztek e keletről jövő furcsa szerzetre.
Végül, évtizedekig elhúzódó viták után a Lyon-i zsinat egyik ülésén nyert végleges elfogadást a Kármelita
Rend, amit a kármeliták a pártfogójukként tisztelt Kármelhegyi Boldogasszony csodás közbelépésének tulajdonítottak.

