Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia, Körmend

Vasárnapi hirdetések
Advent 1. vasárnapja, C év

Körmend, 2018. december 2.
1. A mai nappal megkezdődik az új egyházi év, és szentidőszakunk az advent. Karácsonyi felkészülésünkben ne feledkezzünk meg a legfontosabbról, a
lelki felkészülésről. A szívünket kell ünneplőbe öltöztetni. Ezért az Advent
legyen az imádság, az elcsendesedés, az önmagukkal való szembenézés
ideje. Végezzük el szentgyónásunkat! Emlékeztessen bennünket az idei
advent is, életünk is egy nagy advent, melynek halálunkban kell egy csodálatos örök karácsonyban beteljesednie. Tudjuk-e addig a legszebb ünneplőbe, az életszentségbe öltöztetni szívünket?!
2. Advent hétköznapjain, hétfőtől péntekig a plébániatemplomban rorátét, hajnali szentmisét tartunk reggel 6 órakor. A hívő ember virrasztva várja a
Messiást. A szentmisék idején gyónási lehetőség is lesz.
A plébániatemplomban a hétfői fél 8-as, a csütörtöki és pénteki esti 6 órás
szentmise elmarad. A többi templomban változatlan a miserend.
3. Csütörtökön délután 3 órakor engesztelést tartunk a kórházkápolnában az
abortuszokért.
Szintén csütörtökön este 7 órakor felnőtt hittan a plébánián.
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4. Pénteken délután ¾ 5 órakor a templom elől körmenetben indulunk a fő téri
Szeplőtelen fogantatás szobrához. 5 órakor közös imádság után megkoszorúzzuk a Szűzanya szobrát. Legyünk minél többen, így is tanúságot téve
hitünkről és a Szűzanya iránti tiszteletünkről.
5. Szombaton délután 2 órára várjuk az iskolásokat a plébánia közösségi házába
Mikulás délutánra.
Délután 4 órakor a templomba érkezik a Mikulás, találkozásra várva a gyerekeket. Erre hívjuk és várjuk az óvodásokat és a kisiskolásokat szüleikkel
együtt.
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6. A templombejáratokhoz kitett kosarakban és a plébánián is köszönettel fogadjuk a Kedves Hívek tartós élelmiszer adományait a rászorulók részére.
7. A betegek karácsonyi gyóntatása a december 10-ével kezdődő héten lesz. Kérjük a hozzátartozók a plébánián jelentsék betegeiket.

A hét szentjei:
Hétfő: Xavéri Szent Ferenc
Kedd: Damaszkuszi Szent János püspök és egyháztanító
Csütörtök: Szent Miklós püspök
Péntek: Szent Ambrus püspök és egyháztanító
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