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 Plébánia száma:  

28/610-282 

Honlapunk: 

http://www.pecel.vaciegyha

zmegye.hu/ 

Címünk: 

plebania.hirlevel@gmail 
Szerkesztők! 

PROGRAMOK 

 

Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, 

melyet agapé követ a hittanteremben. Kedden és csütörtö-

kön a szentmisék változatlanul 8 órakor kezdődnek. 

Advent folyamán gyónásra a misék előtt fél órával lesz lehetőség. 

Karitász jótékonysági vásár advent ideje alatt a szentmisék előtt és 

után van. 

November 30. 15:00 Coelestis Regina Kórusunk Adventi hangver-

senye 

Közös adventi gyertyagyújtás plébániánk közösségeinek vezetésé-

vel a  szombat esti szentmisék előtt 17:30 órai kezdettel: 

November 30.  Coelestis Regina Kórus 

December 7.    Olajfa Közösség 

December 14.   Karitász Csoport ésalsós hittAnosok 

December 21.   Cursillio Csoport 

Vasárnaponként a 10 órai szentmise előtt a Szent Erzsébet Óvoda 

gyermekei gyújtják meg az adventi koszorú gyertyáit. 

Otthonunk az Egyház 
Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 
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December 7. 10:00 Hősök miséje templomunkban, megemlékezés a temetőben 

December 14. Az Olajfa Közösség egésznapos nyilvános lelkigyakorlata 

Egyházközségünk adventi lelkigyakorlatát Varga Kapisztrán atya vezeti: 

December 13-án, pénteken 18:30 kezdettel. 

December 14-én, szombaton 17:30-tól. 

December 15-én, vasárnap 10:00 órai szentmise keretében zárul. Gyónási lehetőség lesz a lelkigyakorlat 

ideje alatt. 

December 18. (kedd) 18:00 Városi Karácsonyi Hangverseny templomunkban 

December 23. 9:00 Templomtakarítás, karácsonyfaállítás és díszítés 

         19:00 Ifjúsági hittanosok Karácsonyi műsorának főpróbája 

December 24. 16:00 Gyermekek karácsonya, Betlehemes játék a Szent  Erzsébet Iskola tanulóinak előadá-

sában 

  23:00 Karácsonyi műsor az ifjúsági hittanosok előadásában 

  24:00 Éjféli mise 

December 25. 8:30 és 10:00 karácsonyi misék 

December 26. 9:00 órakor lesz szentmise 

December 31. 17:30 Évvégi hálaadás 

Január 1.            9:00 Újévi szentmise 
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 ADVENTI KÉSZÜLET 2013

„Emberségesnek kell lennetek, olyanoknak, akik értik az élet minden dolgát, értik az emberek problémáit,  

képesek megbocsátani és közbenjárni az Úrnál az emberekért. Fontos az emberségetek! És embersége-

teknek ezen az úton kell járnia: az Ige megtestesülésének, Jézus Krisztusnak az útján.” – Ferenc pápa 

 Olvass! Elmélkedj! Cselekedj! 

ADVENT  

1. vasárnapja 

Iz 2,1-5;  

Zs 121;  

Róm 13,11-

14;  

Mt 24,37-44 

Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére 

Elkészítjük adventi 

koszorúnkat, mél-

tó helyre tesszük, 

imádkozunk. 

12.02.  

hétfő 

Iz 4,2-6;  

Zs 121;  

Mt 8,5-11 

Szeretném, ha elgondolkodnátok: hogyan lehetek szabad az 

ideiglenesség kultúrájától? Meg kell tanulnunk, hogy belső 

cellánk ajtaját bezárjuk – belülről! 

Elkészítem az ad-

venti tennivalók 

listáját, időbeosz-

tásomat. 

12.03.  

kedd 

Xavéri Szt. 

Ferenc 

Iz 11,1-10; 

Zs 71;  

Lk 10,21-24 

A Szentlélek nyelve, az evangélium nyelve a közösség nyelve, 

amely arra hív, hogy emelkedjünk felül az elzárkózáson és kö-

zömbösségen, a megoszlásokon és szembenállásokon. Min-

degyikünknek fel kell tennie a kérdést: engedem-e, hogy a 

Szentlélek vezessen, hogy az életem és hívő tanúságtételem 

az egységről és a közösségről szóljon? 

Rendet teszek 

személyes környe-

zetemben. 

12.04. 

szerda 

Iz 25,6-10a; 

Zs 22;  

Mt 15,29-37 

Csak az Istennel való intenzív, hívő kapcsolat teszi lehetővé, 

hogy kilépjünk zárkózottságunkból, és bátran hirdessük az 

evangéliumot. Imádság nélkül a tevékenységünk üressé válik; 

igehirdetésünknek nincs lelke, ha a Szentlélek nem élteti. Le-

gyünk imádkozó férfiak és nők, akik bátran tanúskodnak az 

evangélium mellett! 

Törekszem Iste-

nem jelenlétében 

maradni.  

12.05.  

csütörtök  

Iz 26,1-6;  

Zs 117;  

Mt 7,21.24-27 

Gondoljátok csak el: amikor elmegyünk, hogy meggyónjuk 

gyengeségeinket, bűneinket, bocsánatot kérünk Jézustól, de 

egyben meg is újítjuk a keresztség szentségét ezzel a bűnbo-

csánattal, és ez nagyon szép. Olyan, mintha minden gyónás al-

kalmával megünnepelnénk keresztségünket. Így a gyónás nem 

egy kínzókamrában történő esemény, hanem keresztségünk 

ünneplése. Az Úr soha sem fárad bele, hogy megbocsásson: 

soha! 

A bűnbánat nem 

érzés, hanem dön-

tés. Kitűzöm a 

szentgyónásom 

időpontját. 
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12.06.  

péntek  

Szt. Miklós 

Iz 29,17-24; 

Zs 26;  

Mt 9,27-3  

Mondjátok el mindig az igazságot a gyóntatónak. Ez az áttet-

szőség jót tesz, mert alázatossá tesz mindnyájunkat. Mondjá-

tok el az igazságot anélkül, hogy bármit is eltitkolnátok, szépí-

tés nélkül, mert Jézussal beszéltek a gyóntató személyében, 

és Jézus tudja az igazságot. Csak ő az, aki mindig megbocsát. 

És az Úr csak azt akarja, hogy mondj el a gyóntatónak min-

dent, amit ő már úgyis tud. Áttetszőség! Legyetek mindig át-

tetszőek a gyóntatóban jelenlevő Jézus előtt. 

Ma különösen is 

törekszem az 

őszinteségre, sza-

vaim, tetteim át-

tetszőségére, iga-

zságára 

12.07.  

szombat  

Szt. Ambrus 

Iz 30,18-

21.23-26;  

Zs 146;  

Mt 9,35 - 

10,1.6-8 

Egy nép jövője az idősekben és a gyermekekben rejlik. Annak 

a népnek, amely nem gondozza az időseket és a gyermeke-

ket, nincs jövője, mert nincs emlékezete és nincs ígérete! Mi-

lyen gyakori, hogy mellőzik őket! Ma a „használd és dobd el” 

kultúrája uralkodik. Ami tehát már nem kell, azt kidobjuk a 

szemétbe, legyenek azok gyerekek, peremre szorultak és öre-

gek, amint az álcázva gyakorolt eutanáziával történik. 

Van mellőzött idős 

a családomban? 

Enyhítek elhagya-

tottságán. 
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 Két éves felkészülés kezdődik a bérmálkozásra. (Feltételek többek között: betöltött 16 életév, 

szentmisén való rendszeres részvétel, folyamatos hittanra járás és plébániai szolgálat.) Azok 

akik nem ifjúsági hittanosok, félfogadási időben jelezzék  bérmálkozási szándékukat a plé-

bánián. 

 December 7-én szombaton 10 órakor tartjuk a Hősök miséjét a háborúban Pécelen elesett ka-

tonákért. 

 Baba-mama klub indult kéthetente csütörtök délelőtt 9-11-ig a kápolnában. Következő alka-

lom: 2013 december 5. 

 EGYHÁZADÓ Év végéhez közeledve felhívjuk a kedves hívek figyelmét, hogy az ez évi 

éves önkéntes adományukat, az egyházi hozzájárulást vagy más néven egyházadót lehetőség 

szerint rendezzék. Személyesen is rendezhető a plébánián félfogadási időben, vagy átutalás-

sal az OTP 11742331-20006644 számlaszámon, számlatulajdonos: Római Katolikus Egyház-

község. Az újságos asztalon kihelyezett csekken is befizethető. A plébániák életét, működését 

szolgáló anyagi fedezet a hívek pénzbeli adományaiból jön össze. Ebből fedezik az épületek 

közüzemidíjait, tatarozását, az alkalmazottak bérét, a közösségi programokat, stb. Az Egyház 

kéri, hogy egyházi hozzájárulást lehetőség szerint minden, önálló keresettel vagy nyugdíj-

jal rendelkező személy fizessen. Ajánlott összege a nettó jövedelem 1 %-a. 

 

KIADJA A MAGYAROK NAGYASSZONYA KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG, PÉCEL. 

Felelős kiadó: Burger Ferenc • Szerkesztőbizottság: Burger Ferenc, Varga Ili., Dévai Zoltán. 

Az újságba szánt írásokat a következő e-mail címre várjuk: plebania.hirlevel@gmail.com 

Az írások tartalmáért a szerző nevével vállalja a felelősséget! 

www.pecel.vaciegyhazmegye.hu 


