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N A P T Á R

Advent 2. vasárnapja, december 10.

2. zsoltárhét
Iz 40,1-5.9-11 2Pét 3,8-14 Mk 1,1-8

Testvérem! A mai olvasmány Izaiás második könyvének, az un.
«Vigasztalások könyvének» bevezető sorai. A zsoltármagyarázók
túlnyomó többsége szerint a 84. zsoltár, amelyből a mai válaszos
zsoltárt énekeljük, szoros rokonságot mutat a «Vigasztalások
könyvével». Így egyértelműen segít abban, hogy jobban megértsük
az olvasmányt. Izaiás szerint - ahogy az olvasmányban olvassuk - a jó
hír (evangélium) egyik alapvető gondolata, hogy „Isten, az Úr, íme
eljön” (10). A zsoltár ennek következményeiről beszél.
Isten «lábnyomából» - a zsoltáros szerint - sok ajándék fakad.
„Irgalom és hűség” (11a): Isten valóban a mi Atyánk. Őrá ezek igazából
jellemzőek. „Csókot vált az igazság és a béke” (11b): mindkettőt Jézus
hozta az égből. Az igazság, aki maga az Úr, elvezet az Atyához. A mi
békénk pedig a Jézussal való találkozás gyümölcse. „Az Úr jóságát
megmutatja” (13a): Mesterünk szerint egyedül az Isten jó. (Vö.: Mk
10,18) Jézus az, aki ezt a jóságot elhozta, megmutatta nekünk.
Mindennek következménye pedig az, hogy „földünk is meghozza
termését” (13b).
Testvérem! Karácsony ünnepére készülünk. Várakozásunk akkor lesz
üdvösséges, ha az Úr ajándékait nemcsak felismerjük, hanem ezek
alakítanak is minket. Krisztus Urunk valóban a földre hozta az
irgalmat, a hűséget, az igazságot, a békét és a jóságot. IGYEKEZZÜNK
TEHÁT, HOGY EGYRE JOBBAN HASONLÍTSUNK MESTERÜNKRE, ÉS MINDEZEK
VALÓRA IS VÁLJANAK ÉLETÜNKBEN.
[M.a.]
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferec atya gyóntat
8.30: a szentmisén az elsőáldozók utoljára viselik a fehér ruhát
18.00: vesperás
9.00-20.00 óráig kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén

Hétfő, december 11.
Iz 35,1-10 Lk 5,17-26
6.30: roráté, utána szerény agapé az oratóriumban a korábbi évekhez hasonlóan
13.45: Lukács Ferencné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
20.00: Fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, december 12. Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
Iz 40,1-11 Mt 18,12-14
6.30: roráté
A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 1/2 9-ig
19.00: Biblia óra
Szerda, december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú Iz 40,25-31 Mt 11,28-30
6.30: roráté
10.30: Lukács Attiláné temetése a Fiumei úti nemzeti sírkertben
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittan
Csütörtök, december 14. Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító
Iz 41,13-20 Mt 11,11-15
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, utána agapé az oratóriumban ugyanúgy,
mint a roráté szentmisék után
9.30: Nyugdíjas séta, találkozás templomunk előtt. A Budapesti Történeti
Múzeumba látogatunk, ahol a „Hitre, tudásra: Piaristák és a magyar kultúra”
című kiállítást tekintjük meg.
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, december 15.
Iz 48,17-19 Mt 11,16-19
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, mint csütörtökön
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, december 16.
Sir 48,1-4.9-11; Mt17,10-13
6.30: reggeli zsolozsma áldoztatással, mint csütörtökön
16.00-17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Loretói litánia
18.30: a szentmise elején meggyújtjuk a 3. adventi gyertyát
Advent 3. vasárnapja, december 17. Örvendező vasárnap
3. zsoltárhét
Iz 61,1-2a.10-11 1Tessz 5,16-24 Jn 1,6-8.19-28
8.30: gitáros szentmise
18.00: vesperás

