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N A P T Á R
KRISZTUS KIRÁLY ÜNNEPE, november 23. (Évközi 34. vasárnap) II zsoltárhét
Ez 34,11-12.15-17 1Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46
Testvérem! Krisztus király ünnepén a világ végén megjelenő győztes Fiút
ünnepeljük, aki nem úgy uralkodik, mint a földi királyok. Ő önmaga felett is
uralkodik, magának is tud parancsolni, azért „alá veti magát annak, aki mindent
alávetett neki” (28a). Ez a mai ünnep tartalma. Öröm erre gondolni, hogy mindez így
lesz. De hogyan formálja ez a mi keresztény életünket, a mi
gondolkodásmódunkat?
A mai szentleckében szent Pál ezt üzeni nekünk: „Krisztus feltámadt a
halálból, elsőként a holtak közül” (20). Szó szerint ezt így kellene fordítani: «mint
a holtak zsengéje». Az ószövetségi emberek jól ismerték a zsenge áldozatot.
Ebben a termény-, az állatok első, fiatal részét adták Istennek. Ez két dologra
figyelmeztette az áldozat-bemutatót: Mindenért Istennek tartozik hálával;
valamint a zsenge (az első kis rész) megszenteli az egészet.
Testvérem! Az egyházi év utolsó vasárnapján mi se felejtkezzünk meg arról,
hogy Krisztus a mi zsenge áldozatunk! Legyen bennünk ezért hála, hogy a világ
végén „Krisztusban mindenki életre kel” (22). Másrészt vegyük komolyan, hogy
nekünk hasonlítanunk kell Krisztushoz! Ő „átadja Istennek, az Atyának az uralmat”
(24). A mi életünkben is csak az lehet igazi érték, amit átadhatok Jézussal együtt
az Atyának. ERRE TÖREKEDJÜNK, HOGY MEGVALÓSULJON A KORINTUSI LEVÉL TANÍTÁSA:
„ISTEN LEGYEN MINDEN MINDENBEN” (28b).
[M.a.]

9.00: Gitáros szentmise

10.30: Simon Róza keresztelője

Hétfő, november 24. Szent Dung-Lac András áldozópap és társai
vértanúk
Jel 14, 1-3.4b-5 Lk 21,1-4
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: a koszorúkötésre jelentkezés határideje, 1.000,- Ft
befizetésével az irodában.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, november 25.Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú
Jel 14,14-19 Lk 21,5-11
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
19.15: a tabáni Szent Katalin templomban espereskerületi, búcsúi,
koncelebrált ünnepi szentmise, melyre a Testvérek is hivatalosak
Szerda, november 26.
Jel 15,1-4 Lk 21,12-19
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Kálmán Antal atya ezen a napon nem gyóntat, helyette a jövő szerdán
fog.
Esti szentmise után biblia óra
Csütörtök, november 27.
Jel 18,1-2.21-23;19,1-3.9a Lk 21,20-28
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanóráján Radnóti Zoltán
rabbi a zsidó vallásról tart előadást
Péntek, november 28.
Jel,20,1-4.11-21,2 Lk 21,29-33
Első péntek helyett - kivételesen, a jövő heti Bíborosi látogatás miatt beteg Testvéreinket ezen a napon áldoztatjuk meg otthonukban
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás

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
A mai nap a „Szállást keres a Szent Család” imára jelentkezés határnapja

Szombat, november 29.
Jel 22,1-7 Lk 21,34-36
10.30: Szonner Lőrinc keresztelője
11.00: adventi koszorúkötés a cserkészotthonban. Kérjük, hogy
szerszámot (metszőollót, csípőfogót, kötöző anyagot) lehetőleg
hozzanak magukkal.

A D V E N T
Az új egyházi év kezdete. Az adventi időnek kettős jellege van. A
karácsonyi ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának
emberekhez való első eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak
is, amelyikben ez a visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus
történelemvégi, második eljövetelének várására. E két ok miatt az ádventi idő
a bensőséges és örvendező várakozás ideje. Vasárnaptól a „B” év következik.
Ádventtel az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a
vetítésre.
18.00: Az első adventi gyertyagyújtás, amelynek keretében megáldjuk az adventi
koszorúkat.
Az esti szentmise után a Szent Család képek indítása.
Advent 1. vasárnapja, november 30.
ZSO I. kötet, I. zsoltárhét
Iz 63,16b-17.19b; 64,1.2b.3-8 1Kor 1,3-9 Mk 13,33-37

Ezen a napon minden szentmise keretében megáldjuk az adventi koszorúkat
8.30-kb. 13 óráig karitász és missziós munkacsoportjaink jótékonysági bazárt
rendeznek a templom melletti parkolóban. A befolyó pénzadományokat plébániánk
rászorulóinak a javára fordítjuk. Felajánlott kisebb ajándéktárgyakat és könyveket
(jó állapotban) köszönettel fogadunk a november 24. hétfőtől péntekig az irodában,
valamint a helyszínen is 9 óráig.
18.00: vesperás

DECEMBERI IMASZÁNDÉKOK
Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a Megváltó születése hozzon békét és
reményt minden jó szándékú ember életébe.

Mária Magdolna imacsoport: Hogy különösen figyeljünk a szegényekre és
nélkülözőkre, gyakoroljuk a felebaráti szeretetet.

Árpád-házi Szent Margit imacsoport: Hogy egyházközségünk hívei minél többen
vegyenek részt a rorátékon, és bűnbánó lélekkel, tiszta szívvel készüljenek
szent karácsony ünnepére.

Szent László imacsoport: Hogy a szülők igaz evangelizátorok legyenek, továbbítva
gyermekeiknek a hit különleges ajándékát.

Közeljövő eseményei
Ádvent hétköznapjain reggel fél 7-kor „roráte” szentmise. 8
órakor nem lesz szentmise.
Dec. 5-7. Főpásztori vizitáció
Tartós élelmiszer-gyűjtés a rászorulók részére
6. szombat a Mikulás du. fél5-kor érkezik templomunkba
este 6 órakor 2. gyertyagyújtás
11. csütörtök de. nyugdíjas séta
13. szombat du. fél 4 óra nyugdíjas délután (ádventi lelki
készület) este fél 6-kor bűnbánati liturgia,
keretében 3. gyertyagyújtás
20. szombat este 6 órakor 4. gyertyagyújtás
22. hétfő du. fél 4 óra nyugdíjas karácsony
24. szerda du. 4 órakor misztérium-játék a templomban
éjjel ¾12-kor jászolba helyezés és a „Szállást
keres a szentcsalád” képek visszaérkezése
27. szombat Szentcsalád ünnepével kapcsolatban, az ez
évben jubiláló (10, 20, 25, 30, stb. év)
házaspárokat közös hálaadásra várjuk az esti ½
7 órai szentmisére.
28. vasárnap a lelki adoptáció befejezése a fél 12 órai
szentmisén.
31. szerda az esti szentmise után év végi beszámoló és
hálaadás.
2015.
Jan. 1. csütörtök Újév, Mária, Istenanya parancsolt ünnepe,
a béke világnapja.
6. kedd Vízkereszt ünnepe - parancsolt ünnep
lakás
megáldások
kezdete
(előzetes
megbeszélés alapján)
8. csütörtök de. nyugdíjas séta
10. szombat Jézus keresztségének előestéjén, 18 órakor
vízszentelés

