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XIV./48.szám

2016. november 27.
Szent András hava
49. hét

Naptár
Advent 1. vasárnapja,
november
27.8,„18.30
A év”vasárnap.: 7, 9,ZSO
kötet, I. zsoltárhét
Miserend:
hétköznap:
11:30,I.18:30
Iz 2,1-5 Róm 13,11-14 Mt 24,37-44

Testvérem! Hálát adok Istennek, hogy a szentekről és gondolataikról szóló
sorozatot befejezhettem. A szentmisék kezdőénekét (introitus) szeretném
ebben az évben végigelmélkedni. A római misekönyv általános rendelkezései
25. pontjában a következőket olvassuk: «Ez az ének van hívatva megnyitni a
szertartást, az összegyűlteket egységre hangolni, lelküket a liturgikus időszak
vagy az ünnep misztériumába bevezetni.» Úgy is tekinthetjük ezt, mint a
szentmise nyitányát. Aki ebben nem vesz részt, az nem szakad el a külső, zavaró
tényezőktől. Nehezebben hangolódik a szentmise misztériumára és kimarad a
közösség összehangolódásából. Soraimmal vasárnapról-vasárnapra abban
szeretnék segíteni neked, hogy az introitus ki tudja fejteni benned a fent felsorolt
feladatait.
A mai szentmise kezdőénekét a zsoltárok könyvéből idézzük: „Lelkem
hozzád emelem, Uram, én Istenem, benned bízom, ne valljak szégyent! Ne
ujjongjon ellenség fölöttem, hiszen aki benned bízik, meg nem szégyenül.”
Testvérem! Ádvent a várakozás ideje. Krisztusra várakozunk, eleinte még
a világ végén érkezőre gondolunk, később majd a Karácsonykor megszületőre. A
24. zsoltár kezdő sorai arra figyelmeztetnek, hogy bizalommal tekintsünk a
Megváltóra. HA LELKEM HOZZÁ EMELEM ÉS TELJES SZÍVVEL BÍZOM BENNE, AKKOR NEM
KELL REMEGNEM A SZIGORÚ, ÍTÉLŐ BÍRÓTÓL, HANEM AZ IRGALMAS EMBERFIÁVAL
TALÁLKOZHATOK. Az új egyházi év kapujában határozzuk el, hogy ezzel a
bizalommal éljük meg ezt az Ádventet!
M.a.]
9.00: a szentmise végén ünnepélyesen megáldjuk a koszorúkat.
- Délelőtt jótékonysági vásár lesz a Karitász rendezésében templomunk mellett a
szentmisékhez kapcsolódva.
- Ajándékgyűjtés határainkon kívüli magyar gyermekotthonok, óvodák és iskolák
számára a délelőtti illetve esti szentmiséink alkalmával.
18.00: vesperás
Tartósélelmiszer-gyűjtés templomunkban egész héten a környékbeli rászorulóknak.
A padok mögötti asztalon adventi gondolatébresztő lapokat találnak Testvéreink,
családonként egyet vigyenek magukkal.

Adventben minden hétköznap reggel 6.30-kor kezdődik a roráté, utána agapé

Hétfő, november 28.
Iz 4,2-6 Mt 8,5-11
7.40: a Szent Gellért Iskola n növendékeinek 1. adventi gyertyagyújtása a templomban
13.45: Kiss József temetése a Farkasrét alsó temetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, november 29.
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

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

Szerda, november 30. SZENT ANDRÁS APOSTOL
Róm 10,9-18 Zsolt 18,2-5 Mt 4,18-22
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Az esti szentmise után katekumenek hittanórája
Csütörtök, december 1.
Iz 26,1-6 Mt 7,21.24-27
9.00: Szilvási Józsefné temetése az Újköztemető szóró parcellájában
17.30: gyóntatás: elmarad
18.30: szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Első péntek, december 2.
A roráté után Bence atya gyóntat, amíg van gyónó
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás.

Iz 29,17-24 Mt 9,27-31

Szombat, december 3. Xavéri Szent Ferenc áldozópap
Iz 30,19-21.23-26 Mt 9,35-10,1.6-8
15.00: nyugdíjasok lelki délutánja
17.30: Bűnbánati liturgia, melynek keretében a 2. adventi gyertya meggyújtása
Advent 2. vasárnapja, december 4.

II. zsoltárhét
Iz 11,1-10 Róm 15,4-9 Mt 3,1-12

9.00: a szentmisén a gyermek scola működik közre
9.00: Krisztinai kötődésű kézművesek adventi vására a templomunk melletti parkolóban
kb. 13.00 óráig – és dec. 11-én is ugyanígy!
10.00: szentóra
18.00: vesperás
A tartósélelmiszer-gyűjtés befejezése.
H Í R E K
Autóbuszos zarándoklatot hirdetünk kegyképünk származási helyére, az Észak-Olaszországi Re
városkába 2017. okt. 19-23. napjaira, csütörtöktől hétfőig. Jelentkezni december 10-ig lehet
20.000,- Ft befizetésével. Várható összköltség mintegy 110.000,- Ft, részben euróban fizetendő.
Tíz részletben történő folyamatos fizetés esetén az utolsó részletet elengedjük. További
részletek a hirdetőtáblán és a sekrestyében kapható szórólapon.

