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Naptár
Évközi 34. vasárnap, november 20. KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA

 II. zsoltárhét                                           2Sám 5,1-3  Kol 1,12-20  Lk 23,35-43

Testvérem! XI. Pius pápát nem avatták szentté, mégis nagyon sokat
köszönhetünk neki. Achille Ratti 1857-ben született. Hosszú évekig
könyvtárosként tevékenykedett, majd diplomáciai szolgálat után Milánó érseke
lett. Szeretett hegyet mászni. 1922-ben választották pápává. Jelmondata:
«Krisztus békéje Krisztus országában.» Pápaságának nagy eseményei:
három szentév; konkordátumok; enciklikái: a keresztény házasságról és a
keresztény társadalomról, stb.; szentté avatások (pl. kis Teréz, Bernadett,
Vianney János, Morus Tamás, Bosco János, stb.); ünnepek elrendelése:
Jézus Szíve, Krisztus Király. A missziók ügyét nagyon szorgalmazta. 1939.
február 10-én halt meg. A Krisztus Király ünnepet elrendel  enciklikájából
idézek:

„Ha tehát Krisztus országa, amely jog szerint az egész emberiséget
felöleli, a valóságban is mindenkit magához vonna, miért kételkednénk abban
a békében, amelyet a Békesség fejedelme hozott a földre, aki eljött
mindeneket megbékéltetni s nem azért, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy 
szolgáljon; aki bár ura mindeneknek, az alázatosság példáját mutatta, a
szeretet parancsát tette alaptörvénnyé s azt mondotta: Az én igám édes és az
én terhem könny . Mily boldogság volna osztályrészünk, ha az egyének, a
családok és államok alávetnék magukat Krisztus kormányzásának.”

Testvérem! Krisztus Király ünnepén ne csak arra gondoljunk, hogy a
világ végén egyértelm en megvalósul Isten országa. Gondoljunk arra, hogy
ez az ország már most létezik köztünk, bennünk. Amennyire alávetjük
magunkat királyságának, annyira leszünk boldogok már ezen a földön. JÖJJÖN
EL KRISZTUS ORSZÁGA! [M.a.]
  9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel
11.30: a szentmise keretében bezárjuk az Irgalmasság évét, és elimádkozzuk a
          a felajánló imádságot, amellyel teljes búcsút lehet nyerni.
18.00: vesperás

A szentmisék után országos gy jtés a Katolikus Karitász javára.

Hétf , november 21. a Boldogságos Sz z Mária bemutatása a templomban
Zak 2,14-17  Mt 12,46-50

17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: Krisztinavárosi este: vendégünk, Horváth Domonkos agykutató,

Érdekességek az agykutatás világából  címmel tartja el adását

Kedd, november 22. Szent Cecilia                                  Jel 14,14-19  Lk 21,5-11
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Varga Norbert atya
Az adventi koszorú kötésre jelentkezés határnapja, 1000,- Ft anyagköltség
befizetésével. Kérjük, hogy ne mulasszák el a jelentkezést, mert csak így lehet
gondoskodni a szükséges kellékekr l!

Szerda, november 23. Jel 15,1-4  Lk 21,12-19
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Az esti Biblia óra elmarad

Csütörtök, november 24.Dung-Lac Szent András és társai vietnámi vértanúk
Jel 18,1-2.21-23;19,1-3.9a  Lk 21,20-28

13.00: Molnár Károlyné temetése a Farkasrét-alsó temet ben
13.00: Dr. Széky Pál temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája

Péntek, november 25. Jel 20,1-4.11-21,2  Lk 21,29-33
17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise keretében vesperás
A tabáni Szent Katalin templom búcsúja , este ¼ 8-kor koncelebrált ünnepi
szentmise lesz, melyre a Testvérek is hivatalosak.

Szombat, november 26. Jel 22,1-7  Lk 21,34-36

ÁDVENT, 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 az „A” év következik.
     Ádventtel az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a vetítésre.
10.30 ádventi koszorú kötés lesz a Cserkészotthonban, azoknak, akik keddig
jelentkeztek. Kérjük, hogy ollót, metsz ollót, drótvágót hozzanak magukkal!
18.00: litánia helyett meggyújtjuk az els  gyertyát az adventi koszorún, és

megáldjuk a Testvérek koszorúit
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- A  szentmise  után  a Szent Család képek indítása.  A „Szállást  keres  a
Szent Család” imára jelentkezni a sekrestyében szentmisék el tt vagy után
illetve az irodában fogadóórák alatt lehet. Jelentkezési határid  november
23. szerda. 3-5 család egy-egy csoportot alkot. A csoportok
megszervezéséhez szívesen adunk segítséget, ehhez várjuk a
jelentkezéseket. Jelentkezhetnek már összeállt csoportok (akkor kérjük
ezt jelezni), vagy egyénenként is. Természetesen egyedül él k is
bekapcsolódhatnak.  Minden csoport kap egy kis képet,  ez jár körbe, és az
éjféli mise el tt minden kép odakerül templomunkban a betlehemi jászol elé.

- November 26. szombattól december 4. vasárnapig karitász
munkacsoportunk tartós élelmiszereket gy jt templomunkban a
környékbeli rászoruló családok illetve kisnyugdíjasok számára.

Advent 1. vasárnapja, november 27. „ A év” ZSO I. kötet, I. zsoltárhét
Iz 2,1-5  Róm 13,11-14  Mt 24,37-44

9.00: a szentmise végén ünnepélyesen megáldjuk a koszorúkat.
Délel tt jótékonysági vásár lesz a Karitász rendezésében templomunk mellett a
szentmisékhez kapcsolódva. Erre az alkalomra eladható apró ajándékokat várunk
kedves Testvéreinkt l, melyeket mostantól az irodán lehet leadni.
18.00: vesperás
A Rákóczi Szövetség, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Szent László
társulat közös összefogással ajándékokat gy jt határainkon kívüli magyar
gyermekotthonok, óvodák és iskolák számára, a délel tti illetve esti
szentmiséink alkalmával nálunk is. Kérünk tartós élelmiszert, édességet,
tisztálkodási szereket, mesekönyvet, játékokat – ruhanem t valamint más
jelleg  könyveket azonban nem!

H Í R E K
- A karácsonyi misztériumjátékhoz szerepl ket keresünk 8 éves kortól. Jelentkezés

a sekrestyében. Els  próba november 26-án, szombaton 9 órakor az oratóriumban.

- Idén is tervezünk az ádventi roráték után kis agapét teával, szendviccsel,
beszélgetéssel. Segít kész embereket keresünk ennek megvalósításához.
Jelentkezni már most lehet az irodán hivatalos órák alatt a 356-43-88-as telefonon.

- Autóbuszos zarándoklatot hirdetünk kegyképünk származási helyére, az
Észak-Olaszországi Re városkába, 2017. okt. 19-23. napjaira, csütörtökt l
hétf ig. Jelentkezni december 10-ig lehet 20.000,- Ft befizetésével.
Várható  összköltség  mintegy  110.000,-  Ft,  részben  euróban  fizetend .  Tíz
részletben történ  folyamatos fizetés esetén az utolsó részletet elengedjük.
További részletek a hirdet táblán.

TESTVÉREIM!
A  szentáldozás  hitünk  próbaköve.  Bizonyítjuk  vele,  hogy  az
Eucharisztia hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és
vére! Arra kérlek ezért Benneteket, hogy az áldozáskor küls
tetteitekben is mutassátok ezt meg!

Ezért:
Az áldozást jelz  cseng  után rögtön sorakozzunk fel

áldozáshoz; mi várjuk Jézust, és ne  minket. Középen, egymás
mellett, kettes sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak
legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre. (Kérem, akkor is
kett s sorba álljunk, ha egy áldoztató van!)

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcs ig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.

Áldozás el tt érthet en válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató
szavaira – ez valójában hitvallás!

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a
szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget.

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust a
kezünkb l!

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és
nincs rajta keszty , vagy bármilyen kötés.

Csak akkor tudunk két kezünkb l trónust készíteni, ha mindkét
kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük
magasra a kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lév  kézbe helyezett
Szentostyát az alul lév  kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük
magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, tenyerünkb l az ujjaink közé
csúsztatva az Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük.)

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett
van, (oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozzunk meg ebben!

Kérek mindenkit, hogy egyéniesked  mozdulatokkal (pl.
letérdelés) ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin
neve communio, ami közösséget jelent. Ezért hát kapcsolódjunk be
a közös énekbe, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének
szüneteiben van id  az egyéni imádságra is).

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget,
mert a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna.

Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk!
Szeretettel: Mihály atya


