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N A P T Á R

Évközi 33. vasárnap, november 16.

I. zsoltárhét

Péld 31,10-13.19-20.30-31 1Tessz 5,1-6 Mt 25,14-30 v. Mt 25,14-15.19-21

Testvérem! Az egyházi év végéhez közeledve a liturgia a világ végére
irányítja figyelmünket. Sokan manapság is egy meghatározott napra várják ezt.
A mai szentleckében olvassuk: „Az Úr napja úgy érkezik el, mint éjjel a tolvaj” (2),
vagyis nem tudhatjuk az időpontot. Kicsit merészen – szent Páltól tanulva –
tekintsük Jézust, az érkező Urat »tolvajnak«. Mi következik ebből?
Vannak, akik bizodalmukat evilági értékekbe vetik, az anyagi javakba
kapaszkodnak. „Amikor azt mondogatják: »Béke és biztonság«, akkor éri őket
hirtelen a pusztulás” (3a). A »Tolvaj« ugyanis úgy meglepi őket, „akárcsak a
várandós asszonyt a fájdalom. És nem lesz menekvés számukra” (3b)!
Gazdagságukkal együtt elvesznek.
Testvérem! Mi ugye „a világosság és a nappal fiai”-ként (5) élünk? Ezért
„éberek és józanok” (6) vagyunk. De jó lenne, ha Szent Erzsébethez hasonlóan
mindenünket szétosztanánk a rászorulóknak. A »Tolvaj« csak hűlt helyét találná
a zsákmánynak. Ilyenkor, mint gyakran máskor is, Ő meglepő módon
cselekszik. Bár Ő az Úr, mégis kiszolgálja szolgáit. (Vö.: Lk 12,37) Bár Ő a
»Tolvaj«, mégis ajándékokkal halmoz el minket. (Vö.: 1Kor 2,9) Mi Rá, a
»Tolvajra« várunk. LÁTSZÓDJÉK MEG EZ ÉLETÜNKÖN (NAGYLELKŰSÉG, ADAKOZÁS),
HOGY VELE AKARUNK MINDÖRÖKKÉ BOLDOGSÁGBAN ÉLNI!
[M.a.]
10.30: Duncsák Melinda Katalin keresztelője
11.30: szentmise Ágoston László atya halálának 9. évfordulóján
A délelőtti szentmisék idején karácsonyi ajándékok gyűjtése határon túli magyar
gyermekek, gyermekotthonok, óvodák és iskolák számára a Szent László Társulat és
a Rákóczi Szövetség képviselői által, Majnek Antal munkácsi megyéspüspök

Hétfő, november 17.
Jel 1,1-4;2,1-5a Lk 18,35-43
10.30: Nagy Károlyné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után előkészületi megbeszélés a 2016. évben bérmálkozni
szándékozók és egyik szülőjük részére az oratóriumban. Ugyancsak várjuk fiatal
felnőtt testvéreinket, akik bérmálkozni szeretnének. Ekkor részletes tájékoztatást
adunk a bérmálkozással kapcsolatos tudnivalókról.
19.30: Krisztinavárosi este, amelynek vendége Fülöp ÁkoSATYA nagytétényi
plébános és Tegzes Kinga, a Szent Gellért Gimnázium igazgatóhelyettese.
Kedd, november 18.
Jel 3,1-6.14-22 Lk 19,1-10
15.15: Sproch Györgyné temetése a Szent Gellért temető szóróparcellájában
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Szerda, november 19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
Péld 31,10-13.19-20.30-31 v. 1Jn 3,14-18 Lk 6,27-38
16.00-18.00: karitász fogadóóra
18.00: a Budavári Önkormányzat aulájában (Bp. I., Kapisztrán tér 1.) kerül sor a
Szociális Missziótársulat által megjelentetett OSTROMNAPLÓ című könyv
bemutatójára, melyre szeretettel hívják az érdeklődőket a nővérek.
18.30: ünnepi szentmise Szent Erzsébet tiszteletére
Csütörtök, november 20.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Jel 5,1-10 Lk 19,41-44

Péntek, november 21. Szűz Mária bemutatása a templomban
Jel 10,8-11 Lk 19,45-48
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: loretói litánia
Az esti szentmise keretében vesperás
Szombat, november 22. Szent Cecilia szűz és vértanú
Jel 11,4-12 Lk 20,27-40
18.00: loretói litánia
Az esti szentmise után gyűjtés a Központi Karitász javára

fővédnökségével. Adományként tartós édességet, könyveket, mesekönyveket, CD-t,

Évközi 34. vasárnap, november 23. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

DVD-t, tisztálkodási szereket és tartós élelmiszereket várnak. Ruhaneműt és
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játékokat nem gyűjtenek! További részletek és elérési lehetőségek a hirdetőtáblán

9.00: Gitáros szentmise

olvashatók.
18.00: vesperás

10.30: Simon Róza keresztelője

Ez 34,11-12.15-17 1Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46

11.30: Ünnepi szentmise, a szentmise után kitett Oltáriszentség előtt elimádkozzuk
a Jézus Szíve-litániát és a felajánló imádságot. Aki ezen az ájtatosságon részt vesz,
a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhet.
12.30: Tarcsafalvi Marcell keresztelője
18.00: vesperás

Ma minden szentmise után gyűjtés van a Központi Karitász javára.
H Í R E K
November 29-én 11 órakor adventi koszorúkötés lesz a cserkészotthonban.
Jelentkezni 1.000,- Ft befizetésével a sekrestyében vagy az irodán lehet november
24-én 18 óráig.
Adventben ismét elindítjuk a „Szállást keres a Szent Család” imaláncot.
Három-öt család egy-egy csoportot alkot. A csoportok megszervezéséhez szívesen
adunk segítséget, ehhez várjuk a jelentkezéseket. Jelentkezhetnek már összeállt
csoportok (akkor kérjük ezt jelezni), és még nem társultak is. Természetesen
egyedül élők is bekapcsolódhatnak. Minden csoport kap egy kis képet, ez jár körbe a
családok-csoportok között, és az éjféli mise előtt minden képet odahelyezzük a
betlehemi jászol elé a templomunkban. Aki szeretne bekapcsolódni ebbe a szép
imakészületbe, Krisztus Király vasárnapjáig teheti meg. Jelentkezni az irodában
lehet fogadóórák alatt, vagy a sekrestyében szentmisék előtt és után.

A Magyar Katolikus Püspöki Kar körlevele Szent Erzsébet napjára
Kedves Testvérek!
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe minden évben arra szólít fel
bennünket, hogy ne csak ünnepeljük és csodáljuk benne a szolgáló szeretet
példáját, hanem kövessük jótékonykodó útmutatását is. A mindössze 24 évet
élt magyar királylány felismerte és radikálisan megvalósította az evangéliumi
felebaráti szeretetparancsot. Példája azért tűnik ki a jótékonykodó szentek
sorából, mert a saját történelmi korában az uralkodók között nem volt példa
arra, ahogyan ő a rászorulókat minden téren segítette.
Számunkra a példája útmutatás és személye égi közbenjárást is jelent,
hiszen a Katolikus Karitásznak, a Katolikus Egyház hivatalos
segélyszervezetének a védőszentjeként tekintünk rá. Amikor közbenjárását
kérve emlékezünk rá, tettekre sarkallnak Erzsébet szavai: „Tegyétek
boldoggá az embereket!”
Világunkban számos olyan kihívással találkozunk, mint Árpád-házi
Szent Erzsébet a maga korában, hiszen egyre több család került nehéz
anyagi helyzetbe, sokan szorultak egzisztenciálisan az élet peremére.

Szentatyánk, Ferenc pápa arra szólítja fel az egyház tagjait, hogy
induljunk el feléjük. „Mesterünket követve mi, keresztények arra kaptunk
meghívást, hogy tekintsünk testvéreink nyomorára, érintsük meg, vegyük
magunkra és tegyünk konkrétan azért, hogy könnyítsünk rajtuk.
E nyomor láttán az Egyház felkínálja szolgáló szeretetét, a diakóniát,
hogy segítsen a szükségben, begyógyítsa ezeket a sebeket, amelyek
elcsúfítják az emberiség arcát. A szegényekben és a legutolsókban mi
Krisztus arcát látjuk. Ha szeretjük és segítjük a szegényeket, akkor Krisztust
szeretjük és szolgáljuk.” (2014 Nagyböjti üzenete)
Az Egyház a szolgáló szeretetét sokféle módon teszi a világban, de
leginkább a hivatalos segélyszervezetén, a Karitászon keresztül valósítja
meg. A Karitász az egyik legnagyobb világméretű segélyszervezet, hiszen
165 országban van hivatalos szervezete és 200 országban segít éves szinten
24 millió emberen. Ezt a nagy munkát 625.000 önkéntese és 440.000 ezer
munkatársa végzi. Ennek a világméretű karitatív szolgálatnak része
hazánkban a Katolikus Karitász – Caritas Hungarica, amely 800 településen,
közel 10.000 önkéntessel teszi a jót.
Magyarországon a Karitász munkája során kiemelten foglalkozik az
idősekkel és betegekkel, a gyermekes családokkal, a hajléktalanokkal, a
szenvedélybetegekkel, a testi-szellemi fogyatékkal élőkkel, a nemzeti
kisebbségekkel, a menekültekkel és a bevándorlókkal.
Negyedik éve működik a Karitász Krízissegély programja, amellyel az
egzisztenciálisan kritikus helyzetbe került családokat támogatják
gyógyszerrel, élelmiszerrel, ruhával, bútorokkal, rezsi hozzájárulással,
lakbérrel, fűtéssel, lakhatással. Ott van a katasztrófáknál, hogy segítsen az
életkörülmények helyreállításán. Mindezt az Egyház nevében és az
evangélium szellemében teszi.
Ez a nagy kihívást jelentő munka azért valósulhatott meg, mert az
elmúlt évben a templomi adománygyűjtések alkalmával híveink nagylelkűen
támogatták a Karitász szolgálatát. Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódva
Egyházunk külön is háláját fejezi ki a Katolikus Karitász minden
munkatársának, önkéntesének és támogatójának. Ha valaki önkéntesként
szeretne kapcsolódni ebbe a nemes munkába, a plébániákon érdeklődhet a
helyi lehetőségekről.
Különös értéke hazai egyházunknak, hogy plébániáinkon önálló
karitász-csoportok működnek, melyek a plébániák területén élő rászorulók
önkéntes segítését szervezik és végzik nagy szeretettel és figyelemmel.
Bizalommal kérjük híveinket, hogy november 23-án, vasárnap
perselyadományaikkal is segítsék Egyházunk karitatív szolgálatát és
munkáját.
Amikor megköszönjük a testvérek adományait, Árpád-házi Szent
Erzsébet közbenjárását kérjük mindnyájunkra, hogy lelkesítsen és erősítsen
bennünket a jóban!
Kelt Budapesten, 2014. Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepén

