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N A P T Á R 
 

Évközi 32. vasárnap, november 12.         4. zsoltárhét 

                                                          Bölcs 6,12-16  1Tessz 4,13-18  Mt 25,1-13 

 
Testvérem! Az Ószövetségben szereplő imák - a zsoltárok is - általában egy-egy 

eseményhez kapcsolódnak. Egy protestáns Biblia-magyarázatban olvastam, hogy a 

87. zsoltár «az egész Ószövetségben a legreménytelenebb, a legvigasztalanabb 

hang». Több magyarázó ugyanis ennek a zsoltárnak a keletkezését ahhoz az 

eseményhez kapcsolja, amikor Jeremiás a vízveremben raboskodik. Ebben a 

zsoltárban hangzik el a mai szentmise kezdőéneke: „Imádságom jusson színed elé, 

Uram, hajlítsd füledet kérésemre” (3)! 

Imádságom jusson színed elé, Uram. Kérésem csak úgy juthat Isten színe elé, 

ha megszólalok, ha imádkozom. «Néma gyereknek anyja se érti a szavát.» 

Hajlítsd füledet kérésemre! Odafülelni, az a jóindulat jele. Mennyei Atyánkhoz csak 

úgy fordulhatunk, ha feltételezzük róla a jót. Jeremiás reménytelen helyzetében 

kiált így hozzá. Gondviselő Atyánk tőlünk is ezt várja, hiszen a zsoltárok 

sugalmazott imák. 

Testvérem! A mai introitusunk, nyitányunk szellemében merjük magunkkal 

hozni a szentmisére nehézségeinket, bajainkat. Itt ugyanis szerető Atyánkkal 

találkozunk, aki fülét felénk hajlítja. Itt szeretett Fiával együtt terjesztjük elé 

kéréseinket, s ezért biztosan meghallgatja azokat. (Vö.: Jn 16,23) Jézus 

keresztáldozata, halála emberileg a teljes reménytelenség állapota, de utána 

feltámadás következik. A SZENTMISÉBE KAPCSOLÓDVA, MELY A KERESZTÁLDOZAT 

MEGJELENÍTÉSE, MI IS BÍZHATUNK DOLGAINK ELRENDEZŐDÉSÉBEN.       [M.a.] 

 

 

 8.30: a felkészült gyermekek elsőáldozása 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

18.00: vesperás 

 

 

Hétfő, november 13. Magyar Szentek és Boldogok             Bölcs 1,1-7  Lk 17,1-6 

16.00:Simon József temetése a Farkasréti Mindenszentek templom  

          urnatemetőjében 

19.15: a lágymányosi Magyar Szentek templomban (Bp., XI. Magyar tudósok krt. 1.) 

          espereskerületi búcsúi ünnepi szentmise, melyen az espereskerületi Atyák  

           koncelebrálnak és a Testvéreket is szeretettel várják 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 

 

Kedd, november 14.                                                     Bölcs 2,23-3,9  Lk 17,7-10 

A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 10 óráig 

19.00: Biblia óra 

 

Szerda, november 15.                                                     Bölcs 6,1-11  Lk 17,11-19 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

19.00: Ifi hittanóra 

 

Csütörtök, november 16. Skóciai Szent Margit         Bölcs 7,22-8,1  Lk 17,20-25 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

 

Péntek, november 17.                                                    Bölcs 13,1-9  Lk 17,26-37 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: hálaadó szentmise Pászti Károly és Hary judit 50. házassági évfordulóján 

Esti szentmise után vesperás 

 

Szombat, november 18.                                        Bölcs 18,14-16.19,6-9  Lk 18,1-8 

16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: Loretói litánia 

18.30: szentmise Ágoston László atya halálának 12. évfordulóján 

A szentmise után gyűjtés az országos Karitász javára 

 

Évközi 33. vasárnap, november 19.          1. zsoltárhét 

                                            Péld 31,10-13.19-20.30-31  1Tessz 5,1-6  Mt 25,14-30 

 8.30: a diákmisén a gyermek-scola énekel 

18.00: vesperás 

Minden szentmise után gyűjtés az országos Karitász javára 
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H I R D E T É S E K 
 

─ „Milyen kedves a jövetele annak, aki jó hírt hoz!”  

Te is hozhatsz jó hírt: JELENTKEZZ  OLVASÁSRA! 

Zsinatolásunk záró dokumentumában a Liturgia Munkacsoport javasolta egy lektori 

hálózat létrehozását, a miséken történő felolvasás jobb megszervezésére. Ezért a 

rendszeres felolvasást vállaló Testvérek mielőbbi jelentkezését kérjük és várjuk. 

Jelentkezés és felvilágosítás a részletekről: Sümeghy Pálné, tel: 375-60-05, vagy 

E-mail: sumeghy.pal@upcmail.hu 
 

─ November 25-én, szombat délelőtt kisgyerekes családi találkozót szervez a 

Közösségépítő csoport. A téma: a testvérkapcsolatok. A részvétel regisztrációhoz 

kötött. A részletekről érdeklődni és regisztrálni a csermak.judit@gmail.com-on lehet.  

 
 

Képviselőtestületi ülés  - Rövid beszámoló 

Plébániánk képviselőtestülete 2017. november 6-án ülésezett  

(Részletes beszámolót ld. a hirdetőtáblán)  
 

Múltbéli események közül kiemelendők az alábbiak: 

 

Szeptember: 

16. Mindszenty zarándoklat – egyházközségünkből többen is részt vettek a 

hagyományosan megtartott nagy zarándoklaton.  

 Este az Ars Sacra rendezvény sorozat keretében a cserkészcsapat vetített a nyári 

táborozásról. Ezt követően Matitumot imádkoztunk. 

23. Krisztina-nap – a rossz idő miatt idén kevesebb hívő (kb.150 fő) vett részt a 

színvonalas és sokszínű programokon.  

 

Október:   

13. A fatimai jelenések 100. évfordulóján a soroksári Fatimai Szűzanya tiszteletére 

épült Szent István király-plébániatemplomhoz szervezett országos zarándoklatot az 

MKPK. Egyházközségünkből többen részt vettek a zarándoklaton. 

20-23.  Zarándoklat Ré-be –az ottani kegyképhez. A jól sikerült zarándoklat.  

 programja: 21-én egész nap Ré-ben voltunk. A Ré-i Szent Vér bazilikában található 

az a Mária secco, ami alapján készült a mi templomunk kegyképe. A helyi 

templomigazgató nagy szeretettel fogadta a csoportot. 22-én Locarnóban a 

Madonna del Sasso-templom-ban volt a szentmise, oda kisvasúttal utaztunk.  

22.  Missziós vasárnap – Köszönjük a testvérek adományait! (270 eFt) 

 

 

 

 

 

 

Közeljövő fontosabb eseményei: 

 

November: 

A hónap elejétől a gyóntatási rend megváltozott. (Ld. hirdetőtáblán)  

Változások: Mihály atya minden hónap 3. szombatján délután 4-1/2 6-ig, Tomka 

Ferenc atya minden hónap 2. vasárnapján a délelőtti szentmisék alatt gyóntat. 

18-19. Karitász gyűjtés. 

25. A NEK szervezői 17-18 óra között országos szentségimádást szerveznek, 

melyhez templomunk is csatlakozik.  

26. Krisztus király ünnepe – felnőtt bérmálkozók bemutatása és megerősítése a 

déli   ½ 12-es szentmisén.  

 

December:     

Az idei adventben az adventi koszorú gyertyáit a szombat esti szentmisék elején 

gyújtjuk meg.  

Advent első szombatján indítjuk a Szállást keres a Szentcsalád ima-alkalmakat. 

 

Roráté szentmise csak hétfőn, kedden és szerdán lesz, reggel ½ 7-kor 

A többi hétköznapon ugyancsak reggel ½ 7-kor a reggeli zsolozsmát mondjuk el.  

 

6. A Mikulás érkezik templomunkba délután 5 órakor. 

8. Szeplőtelen fogantatás ünnepe: reggel is, és este is ½ 7 órakor lesz 

szentmise.  

Este 6 órakor a szobornál közös ima.  

9. Nyugdíjas lelki nap délután 3 órakor, a végén bűnbánati liturgiával. 

 

EGYÉB:  

Plébániai nagytábor 

A korábbi, nagy sikerű (első) plébániai nagytáborunk folytatásaként 2018-ban is 

együtt táborozhatunk testvéreinkkel és a plébánia cserkészcsapatával. A tábor 

még szervezés alatt, tervezett időpontja a 2018. július 15-i hétvégéhez kapcsolódik 
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