A KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI LITURGIA RENDJE
A KÁLVÁRIA TEMPLOMBAN
-2020December 23. /szerda/
- reggel ¼ 7* az utolsó hajnali szentmise templomunkban.

December 28. 29. 30. /hétfő, kedd, szerda/
A szokásos hétköznapi miserendnek megfelelően lesznek szentmisék:
- hétfőn este ½ 7 órakor,
- kedden reggel 8 órakor,
- szerdán reggel 8 órakor.
December 31. /csütörtök/ Szent Szilveszter pápa emléknapja
- este 6 órakor tartjuk az év végi hálaadó szentmisét.

December 24. /csütörtök/
- a meghirdetett reggel 8 órai szentmise elmarad,
A püspökségtől kapott irányelvek szerint, a járvány miatt előesti szentmisét
tartunk délután 4 órakor, amely karácsony napi szentmisének számít.
Ugyancsak december 24-én, a szokásos Jézuska várás helyett az 51. sz. Sík
Sándor cserkészcsapat szeretettel várja a gyermekeket és szüleiket a Jézus
születéséhez vezető cserkészösvény megtekintésére a Martineum Felnőttképző
Akadémia udvarán. Kapunyitás délelőtt 9 órakor, kapuzárás este 18 órakor.
A családok és minden kedves érdeklődő, a hat állomáson végigjárhatják az
angyali üdvözlettől a Betlehemi barlangig vezető utat.
Idén a Betlehemi lángot a templom előtti kereszt lábánál lévő mécsesekről lehet
hazavinni. Ehhez mindenki hozzon magával saját hordozható mécsest.
Az esetlegesen megtartható éjféli miséről a Kálvária FB és Weboldalán
tájékoztatjuk majd a testvéreket a december 21-i rendelkezések ismeretében.
December 25. /péntek/ KARÁCSONY NAPJA
A vasárnapi miserend szerint két szentmisét tartunk:
- délelőtt 9 és 11* órakor.
December 26. /szombat/ KARÁCSONY MÁSNAPJA,
Szent István első vértanú ünnepe.
Ezen a napon két szentmisét tartunk:
- délelőtt 9 órakor az ünnepről,
- este 6 órakor előesti szentmisét Szent Család vasárnapjáról.
December 27. /vasárnap/ Szent Család vasárnapja
A vasárnapi miserend szerint két szentmisét tartunk:
- délelőtt 9 és 11* órakor.
A szentmisék végén – a szokott módtól eltérően – a
jelenlévő családok a helyükön maradva, egyszerre
részesülnek az ünnepélyes áldásban.

2021. január 1. /péntek/ ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTEN ANYJA ünnepe,
egyben a Béke Világnapja /parancsolt ünnep/
Ezen a napon - mivel elsőpéntek is – két szentmise és szentségimádás is lesz
templomunkban:
- délelőtt 9 órakor szentmise,
- este 5 órától Szentségimádás, alatta gyónási lehetőséggel
- este 6* órakor szentmise.
2020. január 6. /szerda/ URUNK MEGJELENÉSE - VÍZKERESZT ünnepe
Templomunkban – mivel parancsolt ünnep - két szentmisét tartunk:
- délelőtt 9 órakor,
- és este 6* órakor, melynek keretében elvégezzük a vízszentelés szertartását.
Akik szenteltvizet szeretnének hazavinni, hozzanak magukkal kis üveget és kérjük,
szándékukat jelezzék a sekrestyében, és szentmise után megtöltjük azokat.

Idén a járványügyi helyzetre való tekintettel nem végzünk házszentelést!
Gyóntatás: minden ünnepnapon 30 perccel a szentmisék kezdete előtt a
kiskonyhában lesz lehetőség szentgyónásra, valamint külön egyeztetés alapján a
megbeszélt időpontban.
Online közvetítés: A *-gal jelzett szentmiséket élőben közvetítjük a Kálvária FB
oldalán.
Hálásan köszönjük, hogy ebben a rendkívüli évben sem feledkeztek el
a Kálvária templom támogatásáról!
Kérjük és bátorítjuk a Kedves Testvéreket, hogy továbbra is használják
templomunk „elektronikus perselyét”.
CIB Bank: 11100805-18884643-36000001

KEGYELEMTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYT,
ÉS ISTENTÔL MEGÁLDOTT,
BOLDOG ÚJ ESZTENDÔT KIVÁNUNK
A KÁLVÁRIA CSALÁDNAK!

