LITURGIKUS REND
2022. november 21. – 2022. november 27-ig
Nap
November 21.
Hétfő

Szándék

Felajánló

Tem. Esk.
Ker.

7:00 – 2 + Erzsébet

Herczegné

7:00 + János, Ilona, élő és + családtagok

Mésznerné

7:00 – Miseszövetség + tagjaiért

Miseszövetség

18:30 + Teréz, Imre és dédszülők
- 9 + Bréda testvérért, élő és +
családtagokért

T. M.
Juhász K-né

18:00
Szentségimádás
alatta gyóntatás
19:30 Felnőtt
hittan

Kamarás Józsefné

17:30 Gyóntatás

A Boldogságos Szűz
Mária bemutatása a
templomban

November 22.
Kedd
Szent Cecília szűz és
vértanú

November 23.
Szerda
Szent I. Kelemen
pápa és vértanú

November 24.
Csütörtök
vietnámi vértanúk

November 25.
Péntek
Alexandriai Szent
Katalin szűz és
vértanú

November 26.
Szombat
Előesti szentmise

November 27.
Advent 1.
vasárnapja

18:00 – Segítő Szűz Mária tiszteletére egy
nagycsaládért
+ Katalin és családtagok

Juhász K-né

18:00 + Ferenc és Erzsébet
+ Katalin és József
+ Lajos, Mária, Vince, Mihály és
nagyszülők
8:30 - Hálából gyermekért születésnapra

Morvai
Kamarás F-né

10:30 + András és Mária
- Hálából 45. házassági évf. alkalm.
- Pro populo

Kamarás M-né

18:00 - Bodó és Lovas család + tagjai
+ Juhász és Sleisz nagyszülők és
családtagok

B.J.

Bosnyákné

17:30 Gyóntatás
adventi
gyetyagyújtás:
Szalézi
munkatársak

F. Gy.

Herczegné

11:30 Keresztelő:
Suhajda Márk

Juhász K-né
17:30 gyóntatás

Szent Mihály Főangyal Római Katolikus Plébánia
2146 Mogyoród, Temető u. 2.
Telefon, Fax: 28/441-134; Web: www.szentmihaly.com
Hivatali ügyfélfogadás: kedd: 17:00 – 19:00, csütörtök: 15:00-17:00, péntek: 8:00-11:30 óra
között

HiRDETÉSEK
Szeretettel hirdetjük a kedves Testvéreknek az alábbiakat:
- Marton Zsolt váci megyéspüspök energia válsággal kapcsolatos körlevele a
hirdetések mellett megtalálható. Kérjük a kedves Híveket, hogy mindenki
vigyen magával és olvassa el.
A jövő vasárnap elkezdődik az adventi időszak.
- Katolikus óvodánk idén is készített a szülők segítségével adventi koszorúkat,
melyek megvásárlásával az óvodát támogatják. A koszorúkat az Erzsébet
oltárnál helyeztük el. Minden adományt hálás szívvel köszönünk az óvoda
nevében is.
- November 26-án, szombaton 18.00 órakor, a szentmise elején gyújtjuk meg
az első adventi gyertyát a Szalézi munkatársak vezetésével.
- A hagyományokhoz híven már elkezdődött a Kántorostya sütése. Az elmúlt
évhez hasonlóan, aki idén is szeretne kapni, igényelnie kell az ostyát. Az
igénylő lap a nővérek padja előtti fűtőtesten megtalálható. Kérjük, hogy
december 12-ig adják le a sekrestyében.
- Kérjük azokat a Testvéreket, akik szívesen felajánlanák fenyőfájukat a
templom karácsonyi díszítéséhez, jelentkezzenek a sekrestyében.
- Szállást keres a Szent Család-Kilenc napos adventi ájtatosságra hívjuk
családokat gyerekekkel együtt december 11-én, vasárnap 15 órától.
A megáldott Szent Család képét mindennap másik család „fogadja be és
imádkozik, énekel: … Áldd meg minden ügyeinket
Békében óvd nemzetünket
Szent Család légy örömünk …
- Már most hirdetjük a következőket, hogy a kedves Testvérek tudjanak tervezni:
December 3-án 8:00 órától tervezzük a plébánia udvarán a betlehem
felállítását.
December 10-én délelőtt adventi lelkinapot tartunk felnőtteknek.
December 17-én 8:00 órától lesz a fenyőfaállítás és templomunk karácsonyi
takarítása.
- Még megvásárolható a jövő évi kalendárium és a naptárak, melyek az
üvegajtónál találhatóak.
- November 30-án 19 órakor, Szentesen, a Tóth József Színházban adják elő
Horváth István – Puskás Dániel: Szent László - A legendák királya című
történelmi zenés játékát, melyre a szerzők szeretettel várják a kedves
Testvéreket. A szereposztás a hirdetőtáblán megtekinthető.

