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N A P T Á R
Advent 2. vasárnapja, december 7.
II. zsoltárhét Iz 40,1-5.9-11  2Pt 3,8-14 Mk 1,1-8

Testvérem! Ha Jézus kereszthalálára, vagy az ártatlanok szenvedésére
gondolok, vagy csak saját b neim jutnak eszembe, könnyen megkísért a
gondolat: Isten gyenge, nem tud érvényt szerezni akaratának. Mai
szentleckében szent Péter mással magyarázza mindezt: „Türelemmel viseltetik
irántatok” (9). Valóban így van ez?

Három területen igazolhatjuk Isten türelmét: - Isten a világmindenség, az
id  teremt je is. „Egy nap az Úr el tt annyi, mint ezer év” (8). Neki nem kell
sietnie, nem marad le semmir l. -  igazi gazda, aki a hó takarta szántóföldre
is reménnyel néz. Meglátja benne a jöv  évi termést. „Nem akarja, hogy valaki
is elvesszen, hanem azt, hogy mindenki b nbánatot tartson” (9b), és megtérjen.
- De igazságérzetünknek megfelel en egykor nyilvánvalóvá lesz minden,
még a szív gondolatai is. „Ezen a napon az egek nagy robajjal elpusztulnak, az
elemek a t z hevét l felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik” (10). Kár
tehát «t zrevalót» gy jtögetnem földi életemben. Hiszen „az  ígérete alapján új
eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját” (13).

Testvérem! Isten tehát türelmes. Számunkra azonban egyáltalán nem
mindegy, hogy ezt mire használjuk fel. VÁRAKOZÁSUNKBAN KÖVESSÜK SZENT
PÉTER INTELMÉT: „AZON LEGYETEK, HOGY BÉKESSÉGBEN, TISZTÁN ÉS
FEDDHETETLENÜL TALÁLJON BENNETEKET” (14) KRISZTUS, AMIKOR ELJÖN.  [M.a.]
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 F pásztorunk
megtisztelte látogatásával egyházközségünket.
A szentmise alatt ekkor nem lesz gyóntatás.
18.00: vesperás

Adventben minden hétköznap reggel ½ 7-kor kezd dik a roráté, (utána szerény agapéra
gy lünk össze az oratóriumban), gyóntatás a roráték után lesz. 8 órakor nem lesz szentmise

Hétf , december 8. A BOLDOGSÁGOS SZ Z MÁRIA SZEPL TELEN
FOGANTATÁSA Ter 3,8-15.20  Ef 1,3-6.11-12  Lk 1,26-38
17.30: gyóntatás: elmarad
18.00: Loretói litánia
18.30: ünnepi szentmise a Sz zanya szepl telen fogantatása emlékére

Kedd, december 9.Szent Juan Diego Cuauhtlatolatzin, guadalupei látnok
17.00: Rózsafüzér imacsoport gy lése Iz 40,1-11  Mt18,12-14
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, december 10. Iz 40,25-31  Mt 11,28-30
16.00-18.00: karitász fogadóóra
Esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, december 11. Szent I. Damazusz pápa
Iz 41,13-20  Mt 11,11-15

10.30: nyugdíjas séta a Boldog Meszlényi Zoltán tiszteletére október 30-
án felszentelt templomba (Bp. XI., Etele út 3.), kivételesen ½ 11-kor
indulunk a Krisztina térr l.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája. Az iszlám vallásról és
annak terjedésér l Michael Adel és felesége Markó Tímea ad el .

Péntek, december 12. Guadalupei Boldogságos Sz z Mária
Iz 48,17-19  Mt 11,16-19

16.00: Bogács Lajosné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise keretében vesperás

Szombat, december 13.Szent Lúcia sz z és vértanú
Sir 48,1-4.9-11  Mt 17,10-13

9.00-11.00: irodai fogadóóra
15.00: Bakos Balázs Rezs  és Martos Tímea esküv je
15.30: nyugdíjas lelki délután
17.30: b nbánati liturgia, melynek keretében a harmadik adventi gyertya

meggyújtása

Advent 3. vasárnapja, december 14.
III. zsoltárhét Iz 61, 1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24  Jn 1,6-8;19-28
10.30: Ökrös Emese keresztel je
18.00: vesperás

H Í R E K
Tájékoztatjuk testvéreinket, hogy december 8-tól lehet jöv  évre befizetni
szentmiséket, 2015 Húsvétig
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