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N A P T Á R
KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, évközi 34. vasárnap, november 22.
II. zsoltárhét Dán 7,13-14  Jel 1,5-8  Jn 18,33b-37

Testvérem! Krisztus Király ünnepén is világosan látjuk, hogy nehéz
felismerni Krisztust, a mindenség Királyát. Nem volt ez másként az

segyházban sem. A vértanuk korában sem volt látható az  uralma, ezért
szükség volt arra, hogy szent János «föllebbentse a fátylat»
(=apokalipszis) az igazságról. „Nézzétek, közeledik a felh kön!” (7a),
hallottuk a mai szentleckében. Tehát annak az Istennek küldötte, aki felh
képében foglalta el templomát. (Vö.: 1Kir 8,10k) A Jelenések könyvében
(=apokalipszis) ezt is olvassuk: „Én vagyok az Alfa és az Ómega” (8a).  A
görög ábécé els  és utolsó bet je örökkévalóságára, istenségére utal.

«Meghalt a király, éljen a király!» - mondással hirdették a dinasztia
folytonosságát a francia király halálakor. A mi Királyunk meghalt, hiszen
keresztre feszítették, de feltámadva örökké él. Ezért igaz az Apokalipszis
kijelentése: „Látni fogja t minden szem” (7b). Ez a remény éltessen tehát
bennünket, hogy életünkkel bizonyítsuk a Látnok szavait: „Övé a dics ség és
a hatalom örökkön-örökké. Ámen” (6b).

Testvérem! Reményem teljesült, sikerült három éven át végig
magyarázni a vasárnapi szentmisék szentleckéit. Következ  héttel új
sorozatot kezdek. Ma, az egyházi év utolsó vasárnapján, vegyük
komolyan a szentlecke üzenetét: „h séges tanú” (5a).  szeret
minket” (5c).  LEGYEN A MI FELADATUNK IS TEHÁT AZ, HOGY TANÚSKODJUNK
ISTEN SZERETETÉR L! [M.a.]

9.00: a szentmise után elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal,
          a résztvev k a szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek
11.30: a szentmise keretében a Megszentelt Élet Évének lezárása
18.00: vesperás
A szentmisék után gy jtés a Karitász javára
Ma van a „Szállást keres a Szent Család” imára jelentkezés határnapja

Hétf , november 23. Szent I. Kelemen pápa és vértanú
1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64  Lk 18,35-43

17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal feln ttek hittanórája
A koszorú kötésre jelentkezés határideje, 1.000,- Ft egyidej  befizetésével

Kedd. november 24. Szent Dung-Lac András áldozópap és társai vietnami vértanúk
Dán 2,31-45  Lk 21,5-11

18.00:: gyóntatás: Fejes Csaba atya

Szerda, november 25. Alexandriai Szent Katalin sz z és vértanú
Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28  Lk 21,12-19

16.00-18.00: Karitász fogadóóra
17.30: gyóntatás: Antal atya
Esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája
19.15: a Tabáni templomban espereskerületi, búcsúi, koncelebrált, ünnepi  szentmise lesz,

melyre szeretettel várják a Testvéreket is.

Csütörtök, november 26. Szent Kolumbán apát (XI.23.) Dán 6,12-28  Lk 21,20-28
15.00: klubdélután id sebbeknek
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Péntek, november 27. Dán 7,2-14  Lk 21,29-33
17.30: gyóntatás Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Szombat, november 28. Marchiai Szent Jalab áldozópap Dán 7,15-27  Lk 21,34-36
11.00: koszorú kötés a cserkészotthonban, melyre kérjük, hogy lehet ség szerint hozzanak
metsz ollót, csíp fogót, kötöz  anyagot

Szeretettel hívjuk az üldözött közel-keleti keresztény közösségek megsegítésére
szervezett jótékonysági ének- és imaestre a budapesti Szent István Bazilikába
F védnök: Dr. Erd  Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek
17.40 adventi gyertyagyújtás a Bazilikában
18.00 énekes f papi szentmise
19.00 zenei áhítat
Közrem ködik: a Szent Efrém Férfikar,	m vészeti vezet : Bubnó Tamás
Meghívott vendég: Dr. Youssef Khalil, a Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
vezet je
Szervezi: a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Caritas in Veritate Bizottsága
A belépés ingyenes, helyfoglalás érkezési sorrendben, ajánlott adomány: 3.000 Ft.
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Kiemelt támogatói helyjegy regisztrációval, helyszíni készpénzes fizetéssel
(caritasinveritate@katolikus.hu): 15.000 Ft

Az est során a jordániai menekülttáborokban él  mintegy százezer
keresztény család gyermekeinek oktatására, iskolai tanulmányaik
biztosítására gy jtünk.

A D V E N T

Az új egyházi év kezdete. Az adventi id nek kett s jellege van. A karácsonyi
ünnepekre való el készület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való els
eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan id szak is, amelyikben ez a
visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második
eljövetelének várására. E két ok miatt az ádventi id  a bens séges és örvendez
várakozás ideje. Vasárnaptól a „C” év következik.

Ádventtel az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a vetítésre.
18.00: Loretói litánia
18.30: a szentmise elején meggyújtjuk az els  adventi gyertyát, keretében pedig

megáldjuk a koszorúkat.
A szentmise után a Szent Család képek indítása.

Advent 1. vasárnapja, november 29.  ZSO I. kötet, I. zsoltárhét
Jer 33,14-16  1Tessz 3,12-4,2  Lk 21,25-28.34-36

A szentmisék végén megáldjuk az adventi koszorúkat
A délel tti szentmisék alkalmával folyik a gy jtés határon túli magyar gyermekeknek
 - édesség, könyv ,CD, DVD – , karácsonyuk szebbé tételéért.
18.00: vesperás

H Í R E K

Megjelent az Esztergom-Budapest folyóirat, a padok mögötti asztalon
találják Testvéreink, id s szomszédjaiknak is vihetnek bel le.

Idén is tervezünk az adventi roráték után kis agapét teával, szendviccsel,
beszélgetéssel. Segít kész embereket keresünk ennek megvalósításához.
Jelentkezni lehet minden roráte után fent az oratóriumban.

Közeljöv  eseményei

Ádvent hétköznapjain reggel ½ 7-kor „roráte” szentmise. 8 órakor
nem lesz szentmise

Dec. 4-6 Tartós élelmiszer-gy jtés a rászorulók
részére

    5. szombat esti szentmise elején 2. gyertyagyújtás
    6. vasárnap a Mikulás a 9 órai szentmisére érkezik

templomunkba
Kézm ves vásár (részletek a Hírlevélben)

    8. kedd Szepl telen Fogantatás ünnepe
6 órakor liturgia a téren lev  szobornál

  10. csütörtök de. nyugdíjas séta
  12. szombat esti szentmise elején 3. gyertyagyújtás
  13. vasárnap ½ 12-es szentmise: Irgalmasság

szentévének megnyitása
  19. szombat du. ½ 4 óra nyugdíjas délután (ádventi

lelki készület)
este ½ 6-kor b nbánati liturgia, esti
szentmise elején 4. gyertyagyújtás

  23. szerda du. ½ 4 óra nyugdíjas karácsony
  24. csütörtök du. 4 órakor misztérium-játék a

templomban
éjjel ¾ 12-kor jászolba helyezés és a
„Szállást keres a szentcsalád” képek
visszaérkezése

  27. vasárnap Szentcsalád ünnepe, az ez évben jubiláló
(10, 20, 25, 30, stb. év) házaspárokat
közös hálaadásra várjuk az esti ½ 7 órai
szentmisére.

  28. hétf a lelki adoptáció befejezése az esti ½ 7
órai szentmisén.

  31. csütörtök az esti szentmise után év végi beszámoló
és hálaadás.
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