Karácsonyi Hírlevél 2008
Az imaapostolság szándéka:
Hogy a család egyre inkább a szeretetre nevelés, a személyes
növekedés és a hitátadás helye legyen.

Karácsony
Hideg, havas télben ünnep van, születés,
Isten fia, drága Krisztusunk jön közénk.
A legszebb ajándék, amit valaha ember kaphatott,
hogy a kis Jézusnak Mária életet adhatott.
Gyönyörű a titok, mely érintse lelkünket,
hogy Ő magába fogadta az Isteni szívet.
Mikor kimondta a szót, igen úgy legyen
a mi Megváltónkat hordhatta édes méhében.
Mi ez, ha nem csoda, ember ünnepelj,
hisz megváltásod napja oly közel.
Készülj csendben, imádba mélyedve,
várjad, hogy nyíljon az Ég, mikor eljön a Szent Este.
Karácsonykor az angyalok lehozzák a mennyet a földre,
add át magad, hogy az Isten ünnepi fénye az egész lényedet betöltse.

Dec. 28. Szent Család vasárn.: Gyermek mise 9-kor elmarad!
A 10.30 szentmise után házaspárok és családok megáldása.
Dec. 29- és 30-án szentmise 18.00-kor
Dec. 31. (szerda) Év végi hálaadó szentmise este 18.00-órakor lesz.
Január 1. (csütörtök) Újév: Szűz Mária Isten Anyja. Szentmisék:
10.30, és 18-kor.Parancsolt ünnep.
Karácsonytól január 1-ig a du-i szentmisék egységesen 18-kor vannak!
************************
Január 2-tól hétköznapokon a misék újra 17.30- ra kerülnek!
*****************************

Csak dec. 28-án és jan.1-én marad most el a gyermekmise!
Január 4. (vasárnap) Vízkereszt Urunk megjelenése.
Szentmisék: 9, 10.30, és 18.00-órakor
Január 5. (hétfő) Mindennapok a Bibliával esti szentmise után
(záró összejövetel)
Január 6. (kedd) Biblia kör felnőtt hívek részére este 18.00

Egyéb
2009 május első hetében 5 napos Czestochovai zarándoklatot
tervezünk,
-–
kb. 45.000,-Ft-os költséggel.
Jelentkezés Baran Jánosnénál .

Egyházközségi naptár:



December 21. Advent negyedik vasárnapja
Karácsonyi pásztorjáték próbája délután 16.00-órakor.
Dec. 22. (hétfő) reggel 6.00-órakor rorate mise
este 18.00-órakor Mindennapok a Bibliával 4. összejövetel
Buzdítjuk kedves híveket a karácsonyi szentgyónás végzésére, melyre
lehetőség van a szentmisék előtt a templomban, illetve egyeztetés esetén, a
plébánián. Használjuk ki ezt a pár napot lelkünk tisztulására!
Dec. 23 reggel 6.00-órakor roráté mise
18. 00-órakor Karácsonyi pásztorjáték.
Dec. 24. reggel 6. 00-órakor roráté mise
24.00-órakor Éjféli szentmise (Előtte fél óra énekes áhitat!)
Dec. 25. Urunk születése: Karácsony ünnepe
Szentmisék: 9, 10.30, és 18.00-órakor lesznek
Dec. 26. Karácsony másnapján, Szent István vértanú
napján szentmise 18.00-órakor lesz.
Dec. 27. Szentmise 18.00(Ma van az újpalotai templ. felszentel.)






Rákoscsabai főplébánián dec. 21-én 18.00-órakor a Rákosfalva-i
fiatalok előadják az „ÍGÉRET” c. rock misztérium játékot.
Mindennapok a Bibliával: 2009. január 5-én az esti szentmise után
záró összejövetel.
Biblia kör felnőtt híveink részére a következő találkozó 2009.január
6-án este 18.00-órakor lesz a plébánián.
Minden hónap második vasárnapján templomunk belső felújítására
gyűjtünk.
Képviselőtestületi választás eredményét a hívek által
megválasztott 16 fő képviselőt felterjesztjük Bíboros főpásztorunkhoz
jóváhagyásra. A jóváhagyást követően tesszük közzé a
megválasztottak listáját, ezt követően szentmise keretében
tesznek ünnepélyesen fogadalmat.

Szent Erzsébet Plébánia
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