
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Mert gyermek születik, fiú adatik nekünk, 

s az ő vállára kerül az uralom” 

Izajás 9,5 

 

A felső- és alsógödi egyházközségek 

karácsonyi és év végi miserendje és hírlevele 
 

 

  



 

2021. december 19. – 2022. január 2. 

Advent 4. vasárnapja, Karácsony, Újév 

VASÁRNAP (dec. 19.) – Advent 4. vasárnapja 

Alsógöd 10:30 Szentmise – † Bátorfi József lelki üdvéért 

Felsőgöd 08:30 Szentmise – Hívekért 

 17:30 Adventi gyertyagyújtás a templom előtti koszorún 

 18:00 Szentmise – Tamás gyógyulásáért 

KEDD (dec. 21.) – Adventi köznap 

Alsógöd 06:00 Rorate szentmise – Egy lélek szabadulásáért 

Felsőgöd 06:00 Rorate igeliturgia 

SZERDA (dec. 22.) – Adventi köznap 

Felsőgöd 06:00 Rorate szentmise – † Halász Mária kedvesnővér és 

  kántor, valamint † Haverland Tivadar kántor lelki üdvéért 

 18:45 Bibliaóra a plébánián 

CSÜTÖRTÖK (dec. 23.) – Adventi köznap 

Alsógöd 06:00 Rorate szentmise – † Norbert lelki üdvéért 

Felsőgöd 06:00 Rorate igeliturgia – Élő és † édesapáért 

PÉNTEK (dec. 24.) – Adventi köznap / Karácsony előestéje 

Alsógöd 15:00 Pásztorjáték 

Felsőgöd 06:00 Rorate szentmise – Gyógyulásért 

 16:30 Karácsonyi betlehemes műsor 

 22:30 Éjféli mise – Egyházközségünkért 

SZOMBAT (dec. 25.) – Karácsony, Urunk születése FÜ (Parancsolt ü.!) 

Alsógöd 00:00 Éjféli mise – Jószándékra 

 10:30 Szentmise – † Vízi Istvánért 

Felsőgöd 08:30 Szentmise – † Marton Gábor lelki üdvéért 

  (Szent Imre kórus énekes szolgálata) 

Este nem lesz szentmise!  



 

VASÁRNAP (dec. 26.) – Szent Család vasárnapja 

Alsógöd 10:30 Szentmise – Hívekért 

Felsőgöd 08:30 Szentmise – † Mária lelki üdvéért 

 18:00 Szentmise – Tanczik és Ruzicska család élő és † tagjaiért 

KEDD (dec. 28.) –  Aprószentek Ünnepe 

Alsógöd 18:00 Szentmise – † János, † Mária és † Jenő testvérekért, 

  a szentmise után szentségimádás és gyóntatás 

SZERDA (dec. 29.) – Karácsony nyolcada 

Felsőgöd 18.00 Szentmise – Kaffka és Kiss család élő és † tagjaiért 

CSÜTÖRTÖK (dec. 30.) – Karácsony nyolcada 

Alsógöd 18:00 Szentmise – † István és † Ákos testvérekért 

Felsőgöd 18:00 csendes szentségimádás 

PÉNTEK (dec. 31.) – Hálaadás /  Szűz Mária, Isten anyja FÜ előestéje 

Alsógöd 17:00 Szentmise – Hálából, egyházközségünkért 

Felsőgöd 18:30 Szentmise 

SZOMBAT (2022. jan. 1.) – Szűz Mária, Isten anyja FÜ (Parancsolt ü.!) 

Alsógöd 10:30 Szentmise – † Gizella és István szülőkért 

Felsőgöd 08:30 Szentmise 

Este nem lesz szentmise! 

VASÁRNAP (2022. jan. 2.) – Karácsony utáni 2. vasárnap 

Alsógöd 10:30 Szentmise – Bátorfi család † tagjaiért 

Felsőgöd 08:30 Szentmise – Hívekért 

 18:00 Szentmise – Lovászi, Lévárdi és Fűzfa család élő és † 

  szeretteiért 

  



 

 Ma délután (dec. 19.) 4 órakor „Szállást keres a Szent Család” adventi 

ájtatosság lesz a plébánián. Szeretettel hívjuk a Testvéreket a közös 

imádkozásra-éneklésre. 

 

 Dec. 20-án hétfőn este 6 órakor a Németh László Iskola karácsonyi 

hangversenye lesz itt a templomban, melyre szeretettel hívjuk a 

Testvéreket! 

 

 Dec. 25-e, Karácsony főünnepe és jan. 1-e, Szűz Mária, Isten anyja 

főünnepe parancsolt ünnepek, ne feledjük szentmiselátogatási 

kötelezettségünket. Az éjféli misén való részvétellel is eleget tehetünk a 

karácsonyi kötelezettségünknek. Dec. 31-én pedig az esti szentmisék már 

a másnapi főünnep előesti miséi, így az ezeken való részvétellel is 

teljesíthetjük a másnapra vonatkozó  kötelezettségünket. 

 

 A Túrakör következő kirándulása dec. 30-án csütörtökön lesz a 

Csóványosra. A táv kb. 11 km. Utazás autókkal, találkozó 8.30-kor a 

felsőgödi Autópihenőben. Szeretettel várják a túrázni vágyókat! 

 

 Dec. 25-én és jan. 1-én szombaton nem lesz szentségimádás. A két ünnep 

között irodai szolgálat sem lesz. 

 

 A ministráns tanuló csoport következő összejövetele jan. 16-án vasárnap 

délután 5 órakor lesz a plébánián. Kérjük a szülők és hitoktatók segítségét, 

hogy minél több, elsőáldozást már végzett fiú tudjon csatlakozni ehhez a 

szolgálathoz. Részletekért Dávid Róbertet lehet keresni. 

 

 Szeretettel köszöntjük mindazokat, akik a héten ünneplik névnapjukat, 

születésnapjukat, vagy házassági évfordulójukat! Minden imát és 

támogatást köszönünk szépen! Isten fizesse meg! 

 

 

Kegyelemteljes, áldott karácsonyt kívánunk  

minden kedves Testvérünknek! 


