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N A P T Á R
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hétköznap:18.
8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30
Évközi 33. vasárnap,
november
1. zsoltárhét
Dán 12,1-3 Zsid 10,11-14.18 Mk 13,24-32

Testvérem! Mai válaszos zsoltárunk szinte az egész 15. zsoltár. Ezt a zsoltárt
a katolikus szentírás-magyarázók Messiási zsoltárnak tartják. Ennek egyik
oka, hogy szent Péter és Pál apostol is Jézusra vonatkoztatja. (Vö.: ApCsel
2,25; 13,35) Másrészt már szent Ágoston ezt prédikálja: «Ebben a zsoltárban
Királyunk beszél a felvett ember személyében.» Hallgassuk tehát Urunkat!
„Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram, te tartod kezedben sorsomat.” Szent
Ágoston így elmélkedik: «A többiek válasszanak maguknak földi és mulandó
részeket, a szentek osztályrésze az örökkévaló Úr», hiszen mi Mesterünk
sorsában osztozunk. „Szüntelenül magam előtt látom az Urat, ő áll jobbomon,
hogy meg ne inogjak.” Jézus visszakészült ahhoz, akitől jött. Ezért mindig rá
figyelt és tudta, hogy Atyja mindig vele van. „Ezért örül a szívem és ujjong
a lelkem, reménységben nyugszik testem is.” Biztos vagyok abban, hogy az Úr
mindig velem van? Ha igen, akkor: Öröm tölt el és szívből ujjongok, és a
remény lángja mindig égni fog bennem. És ezután következik az igazi
messiási jövendölés: „Mert nem hagyod lelkemet a holtak országában, és nem
engeded, hogy szented romlást lásson.” Krisztusban megvalósult a
feltámadás, beteljesedett a zsoltáros jövendölése. Krisztus valóban
feltámadt!
Testvérem! A mai válasz zsoltárunk első verse: „Védelmezz engem, Istenem,
hiszen tebenned bízom.” Az évközi időszak utolsó előtti vasárnapján már a
világ végére gondolunk. Ha Jézusban bízunk, rá hagyatkozunk, akkor
Mesterünkhöz hasonló lesz sorsunk az ő második eljövetelekor. MI IS
FELTÁMADUNK.
[M.a.]

8.30: a szentmise keretében lesznek elsőáldozók a felkészült gyermekek
11.30: szentmise elhunyt Ágoston László atyáért, halálának 13. évfordulóján
18.00: vesperás
A mai napon minden szentmise után gyűjtés van az országos karitász javára
Hétfő, november 19. Árpád-házi Szent Erzsébet
Péld 31,10-13.19-20.30-31 vagy 1Ján 3,14-18 Lk 6,27-38
8.00: A szentmisén a Szent Gellért Iskola is részt vesz
18.30: A plébániai karitász hálaadó találkozója a Cserkészotthonban,
Krisztinavárosi Este keretében
Kedd, november 20.
Jel 3,1-6.14-22 Lk 19,1-10
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb
10 óráig
20.30: Szent Mónika imaóra az édesanyák számára a plébánián
Szerda, november 21. A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
Zak 2,14-17 Mt 12,46-50
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: katekumenek hittanórája
Csütörtök, november 22.Szent Cecília szűz és vértanú Jel 5,1-10 Lk 19,41-44
12.00: Dr. Divényiné Váradi Zsuzsanna temetése a Farkasrét-alsó temetőben
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, november 23.
Jel 10,8-11 Lk 19,45-48
14.00: Imre Sándor temetése a Szent Gellért urnatemetőben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: Az esti szentmise keretében vesperás
Szombat, november 24. Dung-Lac Szent András áldozópap és társai,
vietnami vértanúk
Jel 11,4-12..Lk 20,27-40
Reggel 7 órától takarítás kezdődik templomunkban. Nő és férfi testvéreink
segítségét kérjük és várjuk szeretettel a karácsonyi nagytakarításhoz.
17.30: szentségimádás a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületében,
melynek keretében Lorettói litániát és a imádkozunk, majd Jézus Szent
Szívéhez szóló felajánló imát is elimádkozzuk. Aki ezen részt vesz, teljes
búcsút nyerhet a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára a szokott feltételek
mellett

KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA, vasárnap, november 25. 2. zsoltárhét
Dán 7,13-14 Jel 1,5-8 Jn 18,33b-37
11.30: ünnepi szentmise,

Aki szeretne szerepelni a karácsonyi misztérium játékban, a szentmise után
vegyen részt az oratóriumban tartandó negyedórás eligazításon. Aki ekkor
nem tud megjelenni, jelentkezzen a zsofiabiacs@gmail.com e-mail címen,
18.00: vesperás

Ezen a napon kezdődik a tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók javára, amely egy
hét múlva, advent első vasárnapján zárul.

H Í R E K
1.

December 1-én, advent első vasárnapját megelőző szombaton délután 2
órakor adventi koszorúkötés lesz a cserkészotthonban. Aki szeretne
bekapcsolódni, november 27-én d.e. 11 óráig jelentkezzen a sekrestyében
vagy az irodán 1000 Ft befizetésével.

2. December 2-án, advent első vasárnapján
templomunk mellett a parkolóban.

jótékonysági

vásár

lesz

3. Közeledik az advent. December elsején, szombaton az esti ½ 7 órai
szentmise végén szeretnénk útnak indítani a „Szállást keres a Szent
Család” képeket. Várjuk ehhez a szép hagyományhoz közösségek, családok
és egyének jelentkezését is, a sekrestyében, illetve iroda-időben az
irodában november 26-áig.
4. A 2020. évi bérmálkozásra megkezdjük a készületet. Az első esemény
november 26-án, hétfőn ½ 6-kor lesz a templomban, ahová a szülők
kíséretével várjuk a fiatalokat. Ekkor részletes tájékoztatást adunk a
bérmálkozással kapcsolatban. Azok a felnőtt testvéreink, akik még nem
bérmálkoztak és szeretnének bérmálkozni, szintén jöjjenek el erre az
alkalomra.
5. A Szent Erzsébet napi püspöki körlevél a hirdetőtáblán olvasható.

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, egészen 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 áldoztatóhely 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.
Bíboros atyánk kérésére az áldoztatást és a gyermekek megáldását
szétválasztjuk a szentmiséken. A szülőknek, amikor áldozni jönnek,
természetesen nem kell a padokban hagyni a karon ülő gyermekeiket, de a
gyermekeik megáldása nem az áldozás közben, hanem az áldoztatás után lesz. A
nagyobb gyerekeket pedig, akik még nem áldoznak, arra hívjuk, hogy most már
ne az áldoztatáskor, hanem azt követően külön, önállóan jöjjenek ki az oltárhoz,
ahol áldás jeléül kis keresztet kapnak.
Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk! Szeretettel: Mihály atya

