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ELSŐÁLDOZÁS 

Ez az év más, mint a többi, sok szempontból. A 3. osztályban 

több hónapon keresztül készültek a gyerekek az elsőáldo-

zásra, végül május helyett novemberre tolódott e jeles alka-

lom, melyet idén kizárólag szűk családban ünnepelhetett 

mindenki. Kislányunk izgatottan várta a szombati főpróba 

utáni szentgyónást és a vasárnapi szentmisét. A gyerekek 

ügyesen szerepeltek, Zoltán atya pedig nagyon szép misét 

celebrált. A számunkra legemlékezetesebb s egyben leg-

meghatóbb pillanat, a szentmise végén, a szülői áldás volt. 

(Kertészné F. Anita, Dorka anyukája) 

 

Családunk meghatározó élménye volt Emma elsőáldozása. 

Különleges eseményen vehettünk részt! István atyával ás 

Mónika nénivel történő hosszú felkészülést követően elér-

kezett a nagy nap! Izgatottan várta élete fontos eseményét. 

A templom szépen fel volt díszítve, ünnepélyes, meghitt 

hangulatot árasztott. Megható volt látni, ahogyan szerepel-

tek a gyerekek, gyönyörűek voltak és nagyon büszkék va-

gyunk rájuk! Köszönjük a sok-sok szeretetet, foglalkozást, fi-

gyelmet, törődést, amit a gyerekek kaptak István atyától, 

Mónika nénitől! Köszönjük Zoltán atyának az igazán külön-

leges, ünnepi szentmise celebrálást! 

(Tóthné Csomor Andrea, Emma anyukája) 

Emma: Nagyon vártam már az elsőáldozásomat! Sokáig ké-

szültem rá, tanultam. A hittanórákon a felkészülés mellett 

sokat játszottunk és énekeltünk is, ami nagyon tetszett. Na-

gyon boldog vagyok, hogy közelebb kerülhettem Istenhez! 
 

ARANYOSI ERVIN: ADVENT – ELSŐ GYERTYA 
Advent első vasárnapján 
felgyullad egy gyertya fénye. 
Melegítse át szívedet, 
legyen fénylő eredménye. 

Kezdődik a csodavárás, 
ahogy egykor Jézust várták: 
szeretettel, bizalommal, 
a tűz lángját körül állták. 

A megváltó tiszta fényt hoz, 
szeretetet, ami éltet. 
Felemel a puszta földről, 
Isten fiává fogad téged. 

Szeretettel tárd ki lelked, 
öleld át a nagyvilágot, 
kívánd azt, hogy minden ember 
itt a Földön, legyen áldott. 
 

RÖVID HÍREK 

• Kedves Testvérek! Nagyon köszönjük imáitokat! Ist-
ván atya állapota hála Istennek folyamatosan, nap-
ról napra javul! Kérjük, folytassuk mindannyian to-
vábbra is kitartóan imáinkat, hálával telt szívvel.  

 

 

 
VASÁRNAP 

11.29. 

 
11:00 
 
17:00 

ADVENT I. VASÁRNAPJA 
Nagymihály József és neje Ma-
tild élő és +családtagok 
Engesztelő imaóra 

HÉTFŐ 
11.30. 

  
Szent András apostol – Ü  

KEDD 
12.01. 

 

8:00 

 

Igeliturgia 

SZERDA 
12.02. 

 

6:30 

 

Rorate mise 

 
CSÜTÖRTÖK 

12.03. 

16:30 

17:00 

Szentségimádás 

Szentmise hálából István 

atyáért 

 
PÉNTEK 

12.04 

 

8:00 

Első péntek 

Szentmise a Rózsafűzértársu-

lat élő és +családtagjaiért 

 
VASÁRNAP 

12.06. 

 
11:00 
 
17:00 

ADVENT II. VASÁRNAPJA 
Gál Ferenc halála 1.évf., élő és 
+családtagok 
Engesztelő imaóra 


