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Naptár

Évközi 33. vasárnap, november 13.                                                 I. zsoltárhét
                                     Mal 3,19-20a  2Tessz 3,7-12  Lk 21,5-19

Testvérem! Ligouri szent Alfonz 1696-ban, Nápoly közelében, egy nyolc
gyermekes család első hajtásaként született. Fiatalon jogi doktorátust szerzett.
Sikeres ügyvédi pályáját hagyta el, hogy pap legyen. Látva az egyszerű emberek
lelki elhagyatottságát, megalapította a Redemptoristák rendjét. (Feladatuk a
gyóntatás, prédikáció és a hálaadás.) Több könyvet is írt, elsősorban
erkölcsteológiai témában. Tanításában mindig elkerülte a szélsőségeket.
Tizenhárom éves püspöki szolgálat után visszatért rendjébe, ahol életének
kilencvenegyedik évében hunyt el. 1871 óta egyháztanító, a gyóntató papok és
erkölcsteológusok védőszentje.

„Uram, Jézus Krisztus, egykor, mint kisgyermek voltál jelen egy jászolban
egész istenségeddel. Most is szeretetre indító módon adtad magad lelkem
táplálékául. Minthogy Te egészen nekem adod Magadat, illik, hogy én is egészen
Neked adjam magamat. Mindent meg akarok tenni, amit tőlem kívánsz. Forrása és
csúcsa vagy a szeretetnek. A szeretet köteléke vagy Isten és ember, ember és
ember között. Irántunk való szeretetből köztünk maradtál: így adod kegyelmedet,
mely egyesít, táplál, növel, erősít, gyógyít, gyönyörködtet. Rejtőző szentséged
gyújtsa fel bennem a vágyat, hogy majd a mennyei dicsőségedben színről színre
láthassalak. Ámen.”

Testvérem! Ezen a vasárnapon van templomunkban az elsőáldozás. Mennyire
vagyunk példaképei azoknak, akik most áldoznak először? HATÁROZZUK EL,
hogy felhasználva az áldozás gyógyító, növelő és tápláló erejét - szent Alfonz
figyelmeztetését komolyan véve - MI IS EGÉSZEN JÉZUSNAK ADJUK MAGUNKAT!   [M.a.]

9.00: a szentmisén első szentáldozáshoz járul 20 felkészült gyermek
18.00: vesperás

Hétfő, november 14.                                                Jel 1,1-4;2,1-5a  Lk 18,35-43
17.30: gyóntatás: Mihály atya
14.00: Tóth Jánosné temetése a Szent Gellért plébánia urnatemetőjében
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Kedd, november 15.                                                  Jel 3,1-6.14-22  Lk 19,1-10
13.45: Zsolnay Imréné temetése a Farkasréti alsó temetőben
14.30: Bilicsi Erzsébet temetése a Szent Gellért plébánia urnatemetőjében
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, november 16. Skóciai Szent Margit                 Jel 4,1-11  Lk 19,11-28
  8.00: a Szent Gellért iskola részt vesz a szentmisén
16.00–18.00: karitász fogadóóra
17.30: gyóntat Csaba atya
Az esti szentmise után katekumenek hittanórája

Csütörtök, november 17.                                                Jel 5,1-10  Lk 19,41-44
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Péntek, november 18.                                                   Jel 10,8-11  Lk 19,45-48
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.30: szentmise Ágoston László atya halálának 11. évfordulóján
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, november 19. ÁRPÁD-HÁZI SZENT ERZSÉBET
                                        Péld 31,10-13.19-20.30-31 v. 1Jn 3,14-18  Lk 6,27-38

18.00: Loretói litánia
Az esti szentmise után országos gyűjtés a Katolikus Karitász javára.

Évközi 34. vasárnap, november 20. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA
II. zsoltárhét                                         2Sám 5,1-3  Kol 1,12-20  Lk 23,35-43

11.30: a szentmise keretében bezárjuk az Irgalmasság évét és elimádkozzuk
a Jézus Szíve litániát a felajánló imádsággal, ezzel teljes búcsút lehet nyerni.
18.00: vesperás
A szentmisék után országos gyűjtés a Katolikus Karitász javára.

H Í R E K
November 27-én, ádvent 1. vasárnapján a Rákóczi Szövetség, a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat és a Szent László társulat közös összefogással ajándékokat
gyűjt határainkon kívüli magyar gyermekotthonok, óvodák és iskolák
számára, nálunk is. Kérünk tartós élelmiszert, édességet, tisztálkodási
szereket, mesekönyvet, játékokat – ruhaneműt illetve más jellegű könyveket
azonban nem!
Ugyancsak november 27-én, ádvent 1. vasárnapján jótékonysági vásár lesz
templomunknál a délelőtti szentmisékhez kapcsolódva. Erre az alkalomra
eladható apró ajándékokat várunk kedves Testvéreinktől az irodában.


