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Naptár

Advent 2. vasárnapja, december 4. II. zsoltárhét
Iz 11,1-10  Róm 15,4-9  Mt 3,1-12

Testvérem! Ádvent az Ószövetség újra átélése. Az Ószövetséget pedig
nyugodtan nevezhetjük a remény testamentumának, hiszen a zsidó nép
állandóan a Megváltó eljövetelének reményében élt. A Biblia könyvei közül – nem
véletlenül – Izaiás könyvét nevezik az Ószövetség evangéliumának, mert legtöbbet ő
jövendölt a Megváltóról. A mai szentmise kezdőénekében is Izaiás gondolatait halljuk:
„Sion népe, íme jön az Úr, hogy megmentse a nemzeteket, és hallani fogjátok
dicsőséges szavát, szívetek örömére.” (Vö.: 30,19.30) A mai vasárnap központi
gondolata tehát a remény, hiszen jön az Úr.

Mit értünk mi a keresztény remény alatt? Semmiképpen nem azt, hogy egy
kicsit jobb lesz, pl. az egészség. A keresztény remény lényege, hogy Isten
önmagát adja nekünk. S ez nem lehetetlen, bár teremtményei vagyunk. Ő mondta
ugyanis: „Veletek vagyok minden nap…” (Mt 28,20) A remény az élet hajójának
horgonya, mely által az üdvösség kikötőjébe juthatunk. Tudjuk, ez teljes valóságában
csak az ítélet után valósul meg, de morzsái már most boldoggá tehetnek bennünket.

Testvérem! Szent Pál már ezt üzeni: „A remény nem csal meg…” (Róm 5,5)
„Hivatástok egy reményre szól.” (Ef 4,4) Isten, Jézus szeretete igazán
megalapozza keresztény reményünket. Gondolunk mi erre? Bátran induljunk el
ezen az úton, hiszen Kis Szent Teréz ezt írja: «PONTOSAN ANNYIT NYERÜNK EL

ISTENTŐL, AMENNYIT REMÉLÜNK.»    [M.a.]
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 karitász tartósélelmiszer-gyűjtése ezen a napon fejeződik be.

Adventben minden hétköznap reggel 6.30-kor kezdődik a roráté. A reggel 8 órai szentmise
emiatt elmarad.

Hétfő, december 5. Iz 35,1-10  Lk 5,17-26
7.40: a Szent Gellért-iskola növendékeinek 2. adventi gyertyagyújtása a templomban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: a képviselő-testület gyűlése a plébánián

Kedd, december 6. Szent Miklós püspök Iz 40,1-11  Mt 18,12-14
17.00: a Mikulás érkezik a templomba
Gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító Iz 40,25-31  Mt 11,28,30
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Az esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, december 8. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPŐTELEN FOGANTATÁSA
Ter 3,9-15.20  Ef 1,3-6.11-12  Lk 1,26-38

10.15: Indulás templomunktól a megújult gazdagréti Szent Angyalok-templomba, ahol 11 órakor
Dr. Szederkényi Károly esperes plébános atya fogadja nyugdíjas csoportunkat.
17.30: a gyóntatás elmarad
18.00: litánia a Szeplőtelen Fogantatás-szobornál a templom mellett
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Péntek, december 9. Iz 48,17-19  Mt 11,16-19
17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, december 10. Sir 48,1-4.9-11  Mt 17,10-13
18.00: a 3. adventi gyertya meggyújtása
Az olaszországi Rébe tervezett zarándoklat előlege befizetésének határnapja

Advent 3. vasárnapja, december 11. III. zsoltárhét
Örvendező vasárnap Iz 35,1-6a.10  Jak 5,7-10  Mt 11,2-11
9.00: gitáros szentmise
9.00: a kézműves vásár második, egyben utolsó idei alkalma
18.00: vesperás

H Í R E K

– Mától lehet szentmiséket előjegyeztetni 2017 húsvétjáig.

– Autóbuszos zarándoklatot hirdetünk
kegyképünk származási helyére, az észak-
olaszországi Re városkába, 2017. október
19-23. között, csütörtöktől hétfőig.
Jelentkezni december 10-ig lehet
20.000,- Ft befizetésével. A  várható
összköltség mintegy 110.000,- Ft, és részben
euróban fizetendő. Tíz részletben történő
folyamatos fizetés esetén az utolsó részletet
elengedjük. További részletek a
hirdetőtáblán és a sekrestyében kapható
szórólapokon.


