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vasárnap.: 7, 26.,
9, 11:30,
18:30 34. vasárnap
KRISZTUS A MINDENSÉG
KIRÁLYA,
évközi
2. zsoltárhét
Ez 34,11-12.15-17 1Kor 15,20-26.28 Mt 25,31-46

Testvérem! Krisztus Király ünnepét 1925-ben XI. Piusz pápa rendelte el
október utolsó vasárnapjára. A II. Vatikáni Zsinat utáni reform ezt az ünnepet
az egyházi év utolsó vasárnapjára tette át. Az ünnep elrendelése pont akkor
történt, amikor a királyok kora lejárt. Vigyáznunk kell, hogy ne értsük félre ezt a
gondolatot. Jézus földi életében nagyon tartózkodóan viszonyult
királyságához. Ma is feladatunk, hogy igaz tartalommal töltsük meg ezt
az ünnepet. Ebben segít a kezdőének, mely a Jelenések könyvéből vett
idézet: „Méltó a Bárány, akit megöltek, hogy övé legyen a hatalom, az isteni
méltóság, a bölcsesség, az erő és a tisztelet. Övé a dicsőség és a hatalom
örökkön-örökké!” (5,12; 1,6)
A Bárány, akit megöltek. Krisztus királysága a kereszten kezdődik, ő
onnan uralkodik. Övé legyen a hatalom, az isteni méltóság, a bölcsesség és
az erő. Mind a négy tulajdonság Istenre utal. A Bárány tehát, mint Isten,
legyőzte a halált, feltámadt, ezért királysága örök. Övé a dicsőség és a
hatalom örökkön-örökké! Ez egy doxológia (Isten-dicséret), mely az ünnep
céljára figyelmeztet. A dicséret a Bárányt ugyanúgy megilleti, mint Istent.
Testvérem! Jézus királysága a világ végéig tart, amikor minden
hatalmat átad a mennyei Atyának. (Vö.: 1Kor 15,24) Ekkor tetten érhető
uralma. Ezért tette át a Zsinat az egyházi év végére ezt az ünnepet. A mai
nappal véget ér a kezdőénekekről szóló sorozat is. Remélem megértettük,
hogy milyen fontos része ez a szentmisének. KÉRLEK, EZENTÚL IGYEKEZZ
MINDIG PONTOSAN ÉRKEZNI A SZENTMISÉRE, HOGY AZ INTROITUS GONDOLATAIVAL
TUDJÁL RÁHANGOLÓDNI AZ ÜNNEPRE, KRISZTUS ÁLDOZATÁRA!
[M.a.]
A délelőtti szentmisék alkalmával határon túli gyermekintézmények számára gyűjt
karácsonyi ajándékokat a Rákóczi Szövetség és a Szent László Társulat.
11.30: felnőtt bérmálkozók bemutatása és megerősítése a szentmise keretében
18.00: vesperás

A november 25-én megkezdett gyűjtés saját rászorulóink, ill. mélyszegénységben
élők számára folytatódik december 3-ig.
Mától november 29-ig lehet jelentkezni adventi koszorú kötésre 1.000.- Ft előleg
befizetéssel a sekrestyében és hétköznap fogadóórák alatt az irodában
Hétfő, november 27.
Dán 1,1-6.8-20 Lk 21,1-4
Ma van a Szállást keres a Szent Család imára jelentkezés határnapja
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, november 28.
Dán 2,31-45 Lk 21,5-11
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb 10
óráig
18.00: szentmise elhunyt Dékány Miklósné Rozália lelki üdvéért
19.00: Biblia óra
Szerda, november 29.
Dán 5,1-6.13-14.16-17é23-28 Lk 21,12-19
11.00: Stammel Gézáné temetése a Farkasrét Hóvirág utcai ravatalozóból, utána
12.15: engesztelő szentmise az elhunytért a Farkasréti Mindenszentek
plébániatemplomban
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra
Az adventi koszorúkötésre jelentkezés határnapja
Csütörtök, november 30. Szent András apostol
Róm 10,9-18 Mt 4,18-22
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
18.00: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Első péntek, december 1.
Dán 7,2-14
¼ 8-kor szentmise az iskolában
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás

Lk 21,29-33

Szombat, december 2.
Dán 7,15-27 Lk 21,34-36
11.00: Dr. Vályi-Nagy Tiborné temetése a Deák téri Evangélikus templom
urnatemetőjében

ÁDVENT
az új egyházi év kezdete. Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi
ünnepekre való előkészület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első
eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyikben ez a
visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második
eljövetelének várására. E két ok miatt az ádventi idő a bensőséges és örvendező
várakozás ideje. Vasárnaptól a „B” év következik.
Ádventtel az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a vetítésre!
10.30 ádventi koszorú kötés a Cserkészotthonban. Kérjük, hogy ollót, metszőollót,
drótvágót hozzanak magukkal!
18.00: Lorettói litánia
18.30: a szentmise elején meggyújtjuk az 1. adventi gyertyát a templomi koszorún,
és megáldjuk a Testvérek által hozott koszorúkat.
A szentmise után a Szent Család képek indítása
Advent első vasárnapja, december 3.
Zso I. kötet, 1, zsoltárhét
Iz 63,16b-17.19b.64,1.2b.3-8 1Kor 1,3-9 Mk 13,33-37
8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel,
a képviselő testület közössége részt vesz a szentmisén.
A szentmise után szentóra.
A délelőtti szentmisék után a sekrestyében Mihály atya megáldja a Testvérek
koszorúit.
9.00-13.00 óráig kézműves és karitász vásár
18.00: vesperás

Advent első vasárnapjától lehetőség van további szentmiséket előjegyeztetni
2018. Húsvétig.

A helyes áldozásról
TESTVÉREIM!
A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az
Eucharisztia hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és
vére! Arra kérlek ezért Benneteket, hogy az áldozáskor külső
tetteitekben is mutassátok ezt meg!
Ezért:
Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel
áldozáshoz; mi várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás
mellett, kettes sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak
legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre. (Kérem, akkor
is kettős sorba álljunk, ha egy áldoztató van és így is álljunk az
áldoztató elé!)
Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.
Áldozás előtt érthetően válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató
szavaira – ez valójában hitvallás!
Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva
a szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget.
Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust
a kezünkből! (Ne utolsó pillanatban emeljük fel a kezünket.)
Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és
nincs rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés.
Csak akkor tudunk két kezünkből trónust készíteni, ha mindkét
kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük
magasra a kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe
helyezett Szentostyát az alul lévő kézzel fogjuk majd meg, és így
vegyük magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, tenyerünkből az ujjaink közé
csúsztatva az Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük és
a tenyerünkből se áldozzunk.)
A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett
van, (oldalt lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az
Oltáriszentséget, és mást is akadályozzunk meg ebben!
Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl.
letérdelés) ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin
neve communio, ami közösséget jelent. Ezért kapcsolódjunk be a
közös énekbe is, hiszen közös lakomán veszünk részt, (az ének
szüneteiben van idő az egyéni imádságra is).
Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget, mert a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna.
Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk!
Szeretettel
Mihály atya

