Adventben minden hétköznap reggel ½ 7 órakor kezdődik a roráté (utána szerény
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szentmise.
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N A P T Á R
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

Testvérem! Hosszú fejtörés után azt választottam, hogy ebben az
egyházi évben szentekről és a tőlük vett egy-egy gondolatról fogok írni.
Döntésem egyik oka, hogy úgy tapasztalom, kevéssé ismerjük a szenteket.
Ezért az első bekezdésben mindig egy szent, vagy szent életű ember rövid
életrajzát fogom ismertetni. A választás alapjául az ünnepi gondolat, vagy a
szent emléknapjának közelsége szolgálhat.
A második bekezdésben, az előbb említett szenttől egy-egy idézetet
fogok leírni. Az ugyanis a meglátásom, hogy a bennünk élő gondolatokat a
szentek sokszor sokkal mélyebben fogalmazzák meg, mint mi. Érdemes
őket hallgatni, tőlük tanulni. Ezzel kapcsolatban a II. Vatikáni Zsinat ezt írja:
„Amikor ugyanis Krisztus hűséges követőinek életére tekintünk, új ösztönzést
kapunk, hogy eljövendő városunkat keressük, s ugyanakkor megismerjük azt
a biztonságos utat, melyen járva ebben az ezerarcú világban állapotunknak
és körülményeinknek megfelelően eljuthatunk a Krisztussal való tökéletes
egyesülésre, vagyis az életszentségre.” (LG 50.)
Testvérem! Végül pedig mindig szeretnék valami következtetést levonni
az első két bekezdésből. Nagy kísértés számunkra, hogy szép gondolatokkal
foglalkozva úgy gondoljuk, ezeket már meg is valósítottuk. Pedig a gondolat
és a cselekedet között óriási a különbség. Remélem, a gyakorlati
következtetést igyekszünk majd a hét folyamán valóra váltani. MOST PÉLDÁUL
AZT, HOGY ÉLETÜNK BIZTOS ÚTJÁT A SZENTEK MUTATJÁK MEG!
[M.a.]
A szentmisék végén 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
A padok mögötti asztalon Testvéreink adventi gondolatébresztő lapokat találnak,
segítségül a karácsonyi készülethez. Családonként egyet vigyenek magukkal!

Hétfő, november 30. SZENT ANDRÁS APOSTOL
Róm 10,9-18 Mt 4,18-22
7.40: a Szent Gellért iskola növendékeinek 1. adventi gyertyagyújtása a templomban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Kedd. december 1.
18.00: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya

Iz 11,1-10 Lk 10,21-24

Szerda, december 2.
,Iz 25,6-10a Mt 15,29-37
12.00: Keschitz Józsefné temetése a Fiumei úti Nemzeti Sírkert szóró parcellájában
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra
Csütörtök, december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap
16.30: karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után katekumenek hittanórája

Iz 26,1-6 Mt 7,21.24-27

Első péntek, december 4.
Iz 29,17-24 Mt 9,27-31
A mai naptól tartósélelmiszer-gyűjtés a templomban a korábbi évek gyakorlata szerint,
vasárnap estig.
Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
9.00: Hajós Dezsőné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás
Szombat, december 5.
Iz 30,18-21.23-26 Mt 9,35-10,1.6-8
18.00: Lorettói litánia
Az esti szentmise elején meggyújtjuk a második adventi gyertyát.
Advent 2. vasárnapja, december 6.

II. zsoltárhét
Bár 5,1-9 Fil 1,4-6.8-11 Lk 3,1-6
8.30-14.00 óráig Kézműves vásár lesz a templom melletti téren, amelyre a bakonybéli
bencések is elhozzák karácsonyi kínálatukat.
9.00: az elsőáldozók ezen a szentmisén viselik utoljára a fehér ruhát, a Mikulás a
szentmisére érkezik templomunkba.
10.00: szentóra

18.00: vesperás
H Í R E K
A mai naptól lehet szentmiséket jegyeztetni 2016 Húsvétig.
Betlehemes pásztorjátékba szereplőket keresünk 8 éves kortól. Jelentkezés a
sekrestyében. Első próba dec.5. (szombat) 9.00 az oratóriumban (sekrestye fölötti terem).

