EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
December 2. Advent 1. vasárnapja. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcsere lesz a kápolnában.
December 3. hétfő: Xavéri Szent Ferenc áldozópap emléknapja.
December 4. kedd: Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító emléknapja. A Baba - Mama Kör
szeretettel hívja és várja az édesanyákat és óvodás kor alatti gyermekeiket 9:30-kor kezdődő közös beszélgetésre, a plébánia közösségi termébe. Vendégünk: Klesitz Angella, mentálhigiénés szakember, a RÉV Szenvedélybeteg-segítő Ambulancia terápiás munkatársa. Témánk: Hogyan kezeljük gyermekünk érzelmeit?
Templomunkban 20 órai kezdettel a Virginia State Gospel Chorale ad koncertet. Jegyek interneten keresztül vásárolhatók.
December 5. szerda: 15.00 órai kezdettel a közösségi teremben Gärtner Petra művészettörténész tart előadást, „Nagy örömet adok tudtul nektek, ... megszületett a Megváltó” - A karácsony ábrázolása a festészetben címmel.
December 6. csütörtök: Elsőcsütörtök. Szent Miklós püspök emléknapja. A város közös Eucharisztia ünnepe a Szent Imre templomban 18 órakor kezdődik püspöki szentmisével, majd szentségimádással.
December 7. péntek: Elsőpéntek. Szent Ambrus püspök és egyháztanító emléknapja.
December 8. szombat: A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatásának ünnepe. Karitász csoportunk Karácsonyi vására a közösségi teremben este a szentmise után kezdődik, melyre szeretettel várjuk a
Testvéreket.
December 9. Advent 2. Vasárnapja. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcserét tartanak a kápolnában. A ½ 10-es szentmise keretében tesznek fogadalmat a cserkész újoncok. A mise végén templomunkban fogadjuk a Mikulást. A szentmiséket követően folytatódik a Karácsonyi vásár a közösségi teremben.
Karitász csoportunk bekapcsolódott az „Egymillió csillag a szegényekért” programba, mely keretében
ezen a napon szentmisék után egy-egy gyertyáért adott adománnyal támogatni tudjuk a nehéz sorsú
embereket.
* * *
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.
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 16-án vasárnap a szentmisék után az előtérben az Etalon kiadó kínálja majd termékeit.
Az elmúlt hétvégi gyűjtés során a Testvérek 218.910 Ft-ot adományoztak a Karitász javára. Hálás
szívvel köszönjük.
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.
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.

