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N A P T Á R
Évközi 33. vasárnap, november 19. 1. zsoltárhét

Péld 31,10-13.19-20.30-31  1Tessz 5,1-6  Mt 25,14-30
Testvérem! Az évközi vasárnapokon a liturgia zöld színe – ahogy err l

már írtam – a reményre emlékeztet minket. A keresztény remény
központja pedig az örök üdvösség. Az évközi id  végén, Krisztus második
eljövetelére készülve, ebben a reményben igyekszünk meger södni.
Készülünk, virrasztunk, hogy az üdvösséget elnyerjük. A mai szentmise
kezd éneke ezekre utal: „Így szól az Úr: Az én gondolataim a béke és nem a
pusztulás; hívjatok segítségül, meghallgatlak titeket, és hazavezetlek a
fogságból, bárhol is éltek.” (Jer 29,11. 12. 14)

Szent Hiláriusz (+367) így ír: «Szükséges, hogy a népnek ezt a testi
fogságát a lelki fogság példájára magyarázzuk.» A b n következménye
nemcsak a büntetés lehet, hanem a lelki megtisztulás is.  Az  utolsó  nap
nemcsak a végítélet napja, hanem a hazavezetés, a mennyországba való
eljutás napja is. A szétszórt zsidóság összegy jtése a prófétai irodalomban
mindig a messiási kor jellemz je, mely a maga teljességében csak Krisztus
második eljövetelével valósul meg.

Testvérem! Jeremiás próféta könyvének 29. fejezete igazából egy levél,
melyet a babiloni fogságban lev  zsidóknak írt. Mi igen gyakran a b n
fogságában élünk, ezért a levél nekünk is szól. Hívjuk segítségül az Urat,
mert meghallgat minket. Az egyházi év végén, mely a végs  id kre utal,
jusson eszünkbe a hazajutás, a b nt l való szabadulás lehet sége. A MAI
SZENTMISÉBEN ÉLJÜK ÁT A HAZAJUTÁST, AZ OTTHON MELEGÉT! [M.a.]

18.00: vesperás
Minden szentmise után gy jtés az országos Karitász javára
Hétf , november 20. 1Mak 1,10-15.41-43.54-57.62-64  Lk 18,35-43
19.30: Krisztinavárosi este. Vendégünk Bucsy Levente újságíró, aki Ferenc pápa

és az „írástudók” címmel osztja meg az érdekl d kkel b vebb információit.
Kedd, november 21. a Boldogságos Szüz Mária bemutatása a templomban

 Zak 2,14-17  Mt 12,46-50
A szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkés bb 10 óráig.

Szerda, november 22. Szent Cecilia sz z és vértanú 2Mak 7,1.20-31  Lk 19,11-28
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Új kezd  feln ttek hittanórája
Csütörtök, november 23. 1Mak 2,15-29  Lk 19,41-44
Esti szentmise után katekumenek  hittanórája
Péntek, november 24. Dung-Lac Szt. András áldozópap és társai vietnámi
vértanúk 1Mak 4,36-37.52-59  Lk 19,45-48
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise keretében vesperás
Szombat, november 25. Alexandriai Szent Katalin  1Mak 6,1-13  Lk 20,27-40
Kisgyermekes családi találkozó, melynek témája a „testvérkapcsolatok”. Minden

érdekl d  család jelentkezését várja szeretettel a szervez  a
csermak.judit@gmail.com címen.

17.00-18.00 óráig szentségimádás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készülve
országos akcióban, a Szent Gellért Iskola diákjainak közrem ködésével.
Kérjük Testvéreinket, hogy részvételi szándékukat jelentsék be:

internetez k közvetlenül a https://krisztuskiraly.iec2020.hu/#/ honlapon
mások a sekrestyében illetve az irodán található íven.

Ezen a napon a loretói litániát a szentségimádás keretében mondjuk el és
elimádkozzuk a felajánló imát, mellyel teljes búcsút lehet nyerni.

Tartós élelmiszereket gy jtünk templomunkban ett l a naptól kezdve saját
rászorulóink illetve mélyszegénységben él k számára december 3-ig.

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, november 26., (évközi 34. vasárnap)
2. zsoltárhét Ez 34,11-12.15-17  1Kor 15,20-26.28  Mt 25,31-46

A délel tti szentmisék alkalmával határon túli gyermekintézmények számára
gy jt karácsonyi ajándékokat a Rákóczi Szövetség és a Szent László Társulat.
11.30: feln tt bérmálkozók bemutatása és meger sítése a szentmise keretében
18.00: vesperás

Bíboros  atya  nov.  26-án,  Kr.  Király  ünnepén  10.30-kor  Magyarok  Nagy
Asszonya templomban (Rezs  tér) a malenkij robotra, Gulágokra elhurcoltakért
mond szentmisét.

H Í R E K
Szentatyánknak a szegények I. világnapja alkalmából írt üzenete a hirdet  táblán
teljes terjedelemben olvasható.
December 2-án, az esti szentmisében indítjuk el a Szálláskeres  Szent Család
képeket. Már most lehet jelentkezni, legkés bb november 27-ig, a szentmisék
után a sekrestyében, illetve az irodában, fogadási id ben. Olyan csoportokat,
családokat, egyedülállókat várunk, akik szeretnének közösen imádkozni,
ismerkedni egymással.
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