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N A P T Á R
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

Testvérem! Ádventben Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjuk. (Vö.: 7b) Vele
szeretnénk találkozni Karácsony ünnepén, hiszen ennek az ünnepnek nem az
ajándékozás, hanem a találkozás a lényege. A mai szentleckében arról hallunk, hogy
ez csak fokozatosan valósulhat meg. „Benne gazdagok lettetek minden tanításban és
ismeretben. A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek” (5k).

Mit is jelentenek a korintusiakhoz írt első levélből előbb olvasott mondatok? «Benne
gazdagok lettetek minden tanításban» Hallottunk a Fiúról; szüleink, hitoktatóink
beszéltek nekünk a Mesterről. Egyre többet tudtunk meg róla. «Benne gazdagok
lettetek ismeretben» Ez már azt jelenti, hogy személyes kapcsolatunk, barátságunk
elmélyült Jézussal. «A Krisztus melletti tanúságtétel is megszilárdult köztetek» Ha
elfogadtuk az evangéliumot, akkor életünket is egyre jobban ehhez igazítjuk már,
hiszen Krisztus napján - az utolsó napon - feddhetetlenek akarunk lenni. (Vö.: 8b)

Testvérem! „Hűséges az Isten” (9a), ezért „semmi kegyelmet sem nélkülöztök” (7a).
Ebben a gazdagodásban „ő mindvégig megerősít titeket, hogy feddhetetlenek
legyetek” (8a). Ezért szent Pállal együtt mi is mondhatjuk: „SZÜNTELENÜL HÁLÁT ADOK AZ
ISTENNEK, AZÉRT AZ ISTENI KEGYELEMÉRT, AMELYET KRISZTUS JÉZUSBAN”(4) NYERTÜNK.

[M.A.]

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. 9 óráig a helyszínen is  elfogadunk még kisebb ajándéktárgyakat és könyveket.
18.00: vesperás

Az adventi feladatlapokat a padok mögötti asztalon találjuk, családonként egyet vigyenek
magukkal!
Adventben minden hétköznap reggel ½ 7-kor kezdődik a roráté, (utána szerény agapéra
gyűlünk össze az oratóriumban), gyóntatás a roráték után lesz. 8 órakor nem lesz szentmise

Hétfő, december 1.                                                        Iz 2,1-5 v. 4,2-6  Mt 8,5-11
17.30: gyóntatás: Csaba atya
19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián

Kedd, december 2.                                                   Iz 11,1-10  Lk 10,21-24
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap.
16.00-18.00: karitász fogadóóra                           Iz 25,6-10a  Mt 15,29-37
17.30: gyóntatás: Antal atya

Csütörtök, december 4. Damaszkuszi Szent János áldozópap és
egyháztanító                                                         Iz 26,1-6  Mt 7,21.24-27
12.00: Ádám Józsefné temetése Rákospalotán
13.00: Dr. Drobni Sándor temetése a Farkasrét-alsó temetőben
16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája.

Első péntek, december 5.                                    Iz 29,17-24  Mt 9,27-31
Bíboros atyánk vizitációjának első napja
12.00: Németh Lajosné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
Gyóntatás később kezdődik: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás
A  mai  naptól  tartós  élelmiszer  gyűjtés  a  templomban  a  korábbi  évek
gyakorlata szerint, vasárnap estig.

Szombat, december 6.                      Iz 30,18-20.23-26  Mt 9,35-10,1.6-8
11.30: a Szent István Bazilikában Bíboros főpásztorunk püspökké szenteli

Schnell György atyát
16.30: Mikulás érkezik a templomba
18.00: a második adventi gyertya meggyújtása

Advent 2. vasárnapja, december 7.
II. zsoltárhét                                Ter 3,9-15.20  Ef 1,3-6.11-12  Lk 1,26-38
Bíboros atyánk vizitációjának második napja
10.00: Szentóra
11.30: Bíborosi, ünnepi, koncelebrált szentmise a vizitáció alkalmából, melyen
várjuk Testvéreink minél nagyobb számú megjelenését közös hálaadásra, hogy
Főpásztorunk megtisztelte látogatásával egyházközségünket.
A szentmise alatt ekkor nem lesz gyóntatás.
18.00: vesperás


