EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
November 25. Vasárnap. Krisztus, a Mindenség Királya fő ünnep. Ezen a napon tart országos gyűjtést
Egyházunk a Karitász javára. A persely adományok 40 %-a a helyi karitász csoportnál marad.
November 26. hétfő: A bazilika –főszékesegyház felszentelésének ünnepe. A Székesegyház felújítása miatt
a Szent Imre templomban 17 órakor szentmise keretében adja át Spányi Antal megyés püspök az újonnan
végzett világi lelkipásztori munkatársak számára a püspöki megbízólevelet.
November 30. péntek: Szent András apostol ünnepe. 15 órára szeretettel várjuk a Testvéreket az Irodalmi
Teaházba, ahol Szabó Imréné Mária néni Görgey Artúrról szóló előadását hallgathatjuk meg. Az esti
szentmisét követően csendes szentségimádást tartanak a kápolnában.
December 1. szombat: 10 órakor nyílik meg a Püspöki Palota kertjében a hagyományos „Adventi udvar”
Este a szentmise után Rosa Mystica Mária ájtatosságot végeznek a kápolnában.
December 2. Advent 1. vasárnapja. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcsere lesz a kápolnában.
* * *
Karitász csoportunk tartós élelmiszer gyűjtést hirdet. Jövő hétvégétől kihelyezünk kosarakat, melybe várjuk a Testvérek tartós élelmiszer adományait. A felajánlásokból tudunk a karácsonyi ünnepekre segítséget
adni nehezebb élethelyzetben élő családjainknak, nyugdíjasainknak. Az adományokat előre is köszönjük.
December 8-9-re tervezzük Karácsonyi vásárunkat, melyre szintén örömmel fogadunk dísztárgyakat, jó
minőségű használati tárgyakat, eladásra alkalmas konyhai eszközöket (poharak, készlet stb). A Karitász Irodába várjuk a felajánlásokat.
Adventi időszakban hétköznapokon reggel 6 órakor kezdődnek a roráték. Utána közös reggelire várjuk a
Testvéreket a közösségi terembe. A közös reggelikhez örömmel fogadunk élelmiszer felajánlásokat, amiket előre is köszönünk.
December 4-én 20 órakor templomunkban ad koncertet a Virginia State Gospel Chorale. Jegyek interneten keresztül vásárolhatók.
December 16-án vasárnap a szentmisék után az előtérben az Etalon kiadó kínálja majd termékeit.
December 20-án 18 órakor ad koncertet templomunkban a Szentegyházi Gyermek Filharmónia. A 155
fős énekkar 7és 20 év közötti, többnyire lányokból, s mintegy 15 felnőttből áll.
Szállásadó családokat keresünk. Olyan családokat keresünk, akik családonként legalább 2 főnek tudnának
december 20.-án szállást, vacsorát és másnap reggelit, valamint 1 szendvics útravalót biztosítani. A gyerekeket a koncert végén a szállásadó család viszi haza, s másnap 10.30-ra a találkozási pontra hozza vissza. A
sekrestyében lehet feliratkozni szállásadónak, melyet előre is köszönünk. Bízunk benne, hogy egy gyermek
sem marad befogadás nélkül.
Felajánlottak egy VIDEOTON színes tv-t. Érdeklődni a 06/20 252-0254-en lehet
Kérés: Egy nagycsaládos testvérünknek szüksége lenne egy parapetes gázkonvektorra. Ha valaki fel tudna
ajánlani egyet, az nagy segítséget jelentene a családnak. Tel: 06/30-382-3649.

Megváltozott az urnatemető szabályzata. Az urnahellyel rendelkezők
számára a sekrestyében átvehető.

