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Naptár
Advent 1. 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

Testvérem! Ebben az egyházi évben folytatjuk a szentmise énekeir l
való elmélkedést. A változó részek közül a «válaszos zsoltár»
következik. Ez az ének „szorosan kapcsolódik az adott olvasmányhoz,
mert a zsoltár kiválasztása az olvasmányoktól függ.” (RMÁR 36.) Ez a
zsoltár-részlet
segít
az
olvasmány
mondanivalójában
való
elmélyedésben. „Az olvasmány befejeztével a kántor kezdi énekelni a
zsoltárt, a nép pedig újra meg újra ismétli a válaszokat.” (RMÁR 90.) Ebben
az évben tehát a válaszos zsoltárokkal ismerkedünk.
„B” év ádvent els vasárnapján a 79. zsoltárból vesszük ezt az éneket.
Ennek a zsoltárnak az egyik gondolata a b nbánatra való intés. A napi
olvasmány szerint b neink magányában segítségre van szükségünk:
„Uram, te magad vagy a mi Atyánk, és régt l fogva ’Megváltónk’ a neved…
Bárcsak széttépnéd az egeket (erre gondolunk Ádventben) és leszállnál”
(16b; 19b). A válaszos zsoltár ezt a gondolatot mélyíti el bennünk, amikor
ezt imádkoztatja velünk: „Nem hagyunk el többé, éltess még bennünket, és
mi segítségül hívjuk nevedet” (19).
Testvérem! Ádventi b nbánatunkban gondoljunk tehát a ségre: Nem
hagyunk el többé, hiszen szabaddá, közösségi emberré te teszel minket.
Éltess még bennünket. Köszönjük, hogy te vagy a mi er forrásunk. Ezért
mi hozzád fordulunk: segítségül hívjuk nevedet. ÍGY IGYEKEZZÜNK KÉSZÜLNI
ÁDVENT FOLYAMÁN KARÁCSONY ÜNNEPÉRE.
[M.a.]
8:30 A szentmisén a gyermek scola énekel,
a képvisel testület közössége részt vesz a szentmisén
A szentmise után szentóra
A délel tti szentmisék után a sekrestyében Mihály atya megáldja a Testvérek koszorúit.
9-20 óráig kézm ves vásár és
9-13 óráig karitász vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén
18:00 Vesperás
A padok mögötti asztalon adventi készületi lapokat találnak Testvéreink, családonként egyet
vigyenek magukkal.

Hétf , december 4.
6:30 Roráté, utána szerény agapé az oratóriumban a korábbi évekhez hasonlóan
17:30 Gyóntatás: Csaba atya
19:30 Képvisel testület gy lése a plébánián

Kedd, december 5.

Iz 2,1-5
Mt 8,5-11

Iz 11,1-10
Lk 10,21-24

6:30 Roráté
A szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkés bb ½ 9-ig
16:30 Az MKDSz Attila úti helyiségében „szívünk szerint való film” vetítése

Szerda, december 6. Szent Miklós püspök
6:30
13:00
16-18
17:00
19:00

Roráté
Bokor Mórné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
Karitász fogadóóra
Mikulás érkezik a templomba
Új kezd feln ttek hittanórája

Iz 25,6-10a
Mt 15,29-37

Iz 26,1-6
Csütörtök, december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító
Mt
7,21.24-27
6:30 Reggeli zsolozsma áldoztatással, utána ugyanúgy, mint a roráté
szentmisék után, agapé az oratóriumban
Esti szentmise után katekumenek hittanórája

Péntek, december 8. A BOLDOGSÁGOS SZ Z MÁRIA
szepl telen fogantatása

Ter 3,9-15.20
Ef 1,3-6.11-12
Lk 1,26-38

6:30 Roráté az ünnepre való tekintettel
17:30 Gyóntatás: kivételesen elmarad
18:00 Mária köszönt a Szepl telen Fogantatás szobornál litániával
18:30 Ünnepi szentmise a Testvérek „imaszándékaira”
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, december 9.
6:30
15:00
17:30
18:30

Iz 30,19-21.23-26
Mt 9,35-10,1.6-8

Reggeli zsolozsma áldoztatással, mint csütörtökön
Nyugdíjas lelki délután a plébánián
B nbánati liturgia, menynek keretében köszöntjük a Sz zanyát
A szentmise eljén meggyújtjuk a 2. adventi gyertyát

Advent 2. vasárnapja, december 10.

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

A délel tti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
8:30 A szentmisén az els áldozók utoljára viselik a fehér ruhát
9-20 óráig kézm ves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén
18:00 Vesperás

Decemberi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy egyházközségünk hívei minél többen vegyenek
részt a rorátékon és b nbánó lélekkel készüljenek szent karácsony ünnepére
Szent László imacsoport: Hogy az id sek családjuk és a keresztény közösségek
által támogatva bölcsességükkel és tapasztalataikkal együttm ködjenek a hit
továbbadásában, és az új generációk nevelésében.

