A KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI LITURGIA RENDJE
A KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN
-2019-

December 28. /szombat/
- este 5 órakor vasárnap előesti szentmise,
a végén a jelenlévő családok megáldásával.

December 21. /szombat/ Karitász karácsony
- délután 3 órától „Karácsonyi teadélután”-ra várjuk az idős testvéreket

December 29. /vasárnap/ Szent Család vasárnapja
A vasárnapi miserend szerint két szentmisét tartunk:
délelőtt 9 és 11 órakor.

December 23. /hétfő/
- reggel ¼ 7 az utolsó hajnali szentmise templomunkban,
- délután 4 órakor a Jézuskavárás nyilvános főpróbája lesz templomunkban.

A szentmisék után lesz a családok megáldása.

Az idén is a Cserkészek hozzák el hazánkba a Betlehemi békelángot, mely
templomunkba már az utolsó hajnali szentmisére megérkezik. Akik otthonukba
szeretnék elvinni a lángot, hozzanak magukkal mécsest vagy lámpást.
December 24. /kedd/
- reggel 8 órakor csendes szentmise,
- délután 4 órakor lesz a gyermekek számára a Jézuskavárás,
- az éjféli mise előtt 1 órával nyitjuk ki a templomot, majd ¼ 12-től a mise
kezdetéig gitáros énekekkel köszöntjük a megszületett Jézust.

December 31. /hétfő/ Szent Szilveszter pápa emléknapja
- este 5 órakor tartjuk az év végi hálaadó szentmisét.

2020. január 1. /szerda/ ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA ünnepe,
egyben a Béke Világnapja /parancsolt ünnep/
Ezen a napon két szentmise lesz templomunkban:
- délelőtt 9 órakor orgonás,
- este 5 órakor pedig gitáros szentmise.

December 25. /szerda/ KARÁCSONY NAPJA
A vasárnapi miserend szerint két szentmisét tartunk:
délelőtt 9 és 11 órakor.

2020. január 3. /péntek/ Elsőpéntek
- reggel 9 órakor szentmise a nyugdíjasok házában,
- este 6 és 7 óra között csendes Szentségimádás a templomban,
közben gyónási lehetőség,
- este 7 órakor csendes szentmise,

December 26. /csütörtök/ KARÁCSONY MÁSNAPJA,
Szent István első vértanú ünnepe.
Ezen a napon egy szentmisét tartunk:
- délelőtt 9 órakor.

2020. január 6. /hétfő/ URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT ünnepe
Templomunkban – mivel parancsolt ünnep - két szentmisét tartunk:
- délelőtt ½ 9 órakor,
- és este 7 órakor, melynek keretében elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Akik szenteltvizet akarnak otthonukba vinni, hozzanak magukkal kis üveget.

Király Péter – Rettegi Zsolt

JÖJJ EL, BETLEHEM!
című karácsonyi oratóriuma

Anyaszentegyházunkban régi szokás, hogy ez idő tájt a napkeleti
bölcsek látogatásának emlékére házszentelést tartunk. Akik előre
jelzik és kérik a házszentelést, azok otthonát a megbeszélt
időpontban szívesen megáldjuk.

a Kálvária templom Ének- és Zenekarának előadásában

2019. december 27-én /pénteken/ 18:30 órakor
a Zárda templomban.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

KEGYELEMTELJES KARÁCSONYT,
ÉS ISTENTÔL
L MEGÁLDOTT,
T KIVÁNUNK!
BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT

