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Karácsony hava

Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend:
6.30,8,1830;
7, 9, 11:30,
Miserend: H-Szo:
hétköznap:
18.30Vas.:
vasárnap.:
7, 9, 18:30
11:30, 18:30

N A P T Á R
Advent 2. vasárnapja, december 6.

II. zsoltárhét
Bár 5,1-9 Fil 1,4-6.8-11 Lk 3,1-6

Testvérem! Szent Miklós püspök élete a legendák világába vezet. Halálát a IV.
század közepére teszik. Történelmi tényként annyit mondhatunk, hogy Myra város
püspöke volt és részt vett a Niceai Zsinaton. A legendák szerint csodatévő szent
volt, aki megvédte a kiszolgáltatottakat és a szegényeket, a fenyegetett
gyermekektől sohasem tagadta meg segítségét, és akivel csak tudott, jót tett. A
XIII. században már, mint a gyermekek püspöke jelenik meg, aki kikérdezi, és ha
megérdemlik, megajándékozza őket.
Illyés András erdélyi püspök (+1712) ezt írja róla: „Püspökké szentelése után így
beszélgetett magával: Miklós gondold meg, hogy ez a méltóság más életet kíván.
Eddig magadnak éltél, ezután másoknak kell élned. Oly példát kell adnod
gondviselésed alatt levő embereknek, hogy a beszéd ne légyen szükséges, hogy jó
életűek legyenek, hanem látván a te magad jó viselését, magokat jól viseljék. Látván,
hogy a te felebarátaidhoz irgalmasságnak cselekedetiben foglalod magadat, ők is
azont cselekedjék.”
Testvérem! A Mikulás ünnepe mindannyiunkban jó érzéseket ébreszt. Az is
természetes, hogy utánozzuk a püspököt a gyermekek megajándékozásában. De ez
csak akkor lesz szent Miklóshoz méltó, ha életvitelben és az irgalmasság
cselekedeteiben is követjük a szentet. SZENT MIKLÓS ÜNNEPE TEHÁT NE CSAK A
CSOKOLÁDÉKRÓL SZÓLJON, HANEM VEZESSEN MINKET KÖZELEBB AZ ÉLETSZENTSÉGRE VALÓ
TÖREKVÉSHEZ!
[M.a.]
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

Adventben minden hétköznap reggel ½ 7 órakor kezdődik a roráté,
(utána szerény agapéra gyűlünk össze az oratóriumban), gyóntatás a roráték után lesz.
8 órakor nem lesz szentmise

Hétfő, december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Iz 35,1-10 Lk 5,17-26
7.40: a Szent Gellért iskola növendékeinek 2. adventi gyertyagyújtása a templomban
10.30: Hodobay Andorné temetése a Farkarét-alsó temetőben
Gyóntatás kivételesen 18.00 órától: Mihály atya
19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián
Kedd. december 8. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA
17.00: rózsafüzér imacsoport gyűlése
Ter 3,9-15.20 Ef 1,3-6.11-12 Lk 1,26-38
17.30-18.00: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya
18.00:: Ájtatosság a Szeplőtelen Fogantatás szobornál (a templom melletti téren)
18.30: ünnepi szentmise
Szerda, december 9.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Iz 40,25-31 Mt 11,28-30

Csütörtök, december 10.
Iz 41,13-20 Mt 11,11-15
9.00: nyugdíjas séta Pestszenterzsébetre. Találkozás templomunk előtt.
Először a pestszenterzsébeti Szent Erzsébet főplébániát látogatjuk meg (magyar
Sixtus), majd átsétálunk egy közeli galériába, ahol Molnár C. Pál „A festészet öröme” c.
gyűjteményes kiállítását tekintjük meg. Tárlatvezetőnk a festő unokája, Csillag Péter
diakonus lesz. (Utazás a Boráros tértől 23-as busszal a Szent Erzsébet térig, ill.
metróval a Határútig, és utána 52-es villamossal.)
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája.
Péntek, december 11.
17.30: gyóntatás Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Iz 48,17-19 Mt 11,16-19

Szombat, dec. 12. Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
9.00-11.00: irodai fogadóóra dec. 24-e helyett

Sir 48,1-4.9-11 Mt 17,10-13

18.00: Loretói litánia

Az esti szentmise elején meggyújtjuk a harmadik adventi gyertyát.
Advent 3. vasárnapja, december 13.
11.30: az Irgalmasság Szentévének megnyitása
18.00: vesperás

Tengernek Csillaga imacsoport:

III. zsoltárhét
Szof 3,14-18a Fil 4,4-7 Lk 3,10-18

Decemberi imaszándékok

Hogy mindannyian megtapasztalhassuk Isten irgalmát, aki nem szűnik megbocsátani nekünk.

Szent László imacsoport:

Hogy a családok –és különösképpen azok, akik szenvednek– Jézus születésében a remény
biztos jelére találjanak.

