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N A P T Á R
KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA, vasárnap, november 25.

2. zsoltárhét
Dán 7,13-14 Jel 1,5-8 Jn 18,33b-37

Testvérem! Az egyházi év utolsó vasárnapján - Krisztus Király ünnepén szinte az egész 92. zsoltárt elénekeljük a válaszos zsoltárban. Református testvéreink
Jubileumi kommentárja szerint «ősi himnusz, mely Jahve király voltát, királyi
hatalmát és uralmát magasztalja». Elmélkedjünk tehát erről a koronázási zsoltárról!
A válasz a zsoltár első sora: „Az Úr országol, királyi fölségbe öltözött.” Ha
ember uralkodik a nép felett, abból rossz is következhet (Vö.: 1Sám 8,11kk). De ha az
Úr, abból csak jó következik. (Ez a zsoltár erről szól.) A király feladata népének
biztonságot adni: „Megerősítette a földet, hogy meg ne inogjon.” Az Úr képes erre,
mert ura, teremtője a világnak. „Öröktől fogva vagy te, Uram, szilárdan áll trónod
kezdet óta.” A világban minden mozog, változik. Biztonságunk alapja az egyetlen
szilárd pont, Jahve trónja. „Az Úr fölségbe öltözött, felövezte magát hatalommal.”
Isten, Krisztus vállalja ezt a királyságot, ő akar a mi királyunk lenni. „Bizonyságaid
valóban igazak, Uram, szentség illeti házadat, most és mindörökké.” Ami Istenhez
tartozik (bizonyságaid = kinyilatkoztatás; házad = templom, közösség;) az minden és
mindenkor biztos pont, biztonságunk alapja lehet. Ezért építhetjük Krisztus
királyságára a mi boldogságunkat.
Testvérem! Vége az egyházi évnek, vége ennek a sorozatnak is. Ebben az
egyházi évben - vasárnapról-vasárnapra - elgondolkoztunk a válaszos zsoltárról.
Remélem, ez segített neked abban, hogy jobban megértsed Isten üzenetét.
ADJUNK HÁLÁT TEHÁT ISTENNEK üzenetéért, a kapott gondolatokért és minden
segítségéért, ámen.
[M.a.]
8.30: a szentmisén a gyermek scola énekel
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
19.15: a tabáni Szent Katalin templomban espereskerületi búcsúi koncelebrált
szentmise lesz, az ünnepre a Testvéreket is szeretettel hívják és várják
Ma kezdődik a tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulók javára, amely egy hét múlva,
advent első vasárnapján zárul

Hétfő, november 26.
Jel 14,1-3.4b-5 Lk 21,1-4
17.30: A bérmálkozásra készülőket szüleikkel várjuk a templomba. Ekkor
részletes tájékoztatást adunk a bérmálkozással kapcsolatban. Azok a felnőtt
testvéreink, akik még nem bérmálkoztak, és szeretnének bérmálkozni, szintén
jöjjenek el erre az alkalomra.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
A Szállást keres a Szent Család imára jelentkezés zárónapja
Kedd, november 27.
Jel 14,14-19 Lk 21,5-11
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb
10 óráig
9.00: Sántik Sándorné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
11.00: Adventi koszorú kötés jelentkezési határideje. Aki 1.000,- Ft befizet az
szombaton koszorút köthet.
Szerda, november 28.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra

Jel 15,1-4 Lk 21,12-19

Csütörtök, november 29.
Jel 18,1-2.21-23.19,1-3.9a Lk 21,20-28
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, november 30. SZENT ANDRÁS APOSTOL
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás

Róm 10,9-18 Mt 4,18-22

Szombat, december 1.
Jel 22,1-7 Lk 21,34-36
9.00-11.00: irodai szolgálat a karácsonyi szabadnapok miatt
14.00: koszorúkötés kezdődik a cserkészotthonban
18.00: litánia helyett első adventi gyertyagyújtás a templomban, közben a
koszorúk megáldása
18.30: szentmise, utána Szent Család képek indítása
Advent 1. vasárnapja, december 2.
Zsolozsma I. kötet 1. zsoltárhét
Jer 33,14-16 1Tessz 3,12-4,2 Lk 21,25-28.34-36
8.30: a szentmisén a képviselőtestület közösen vesz részt
Figyeljünk a kivetítőre, mert adventben az Úrfelmutatás utáni válasz
megváltozik!
A szentmisék után az adventi koszorúkat – kérésre - a sekrestyében megáldjuk.
9.00-13.00: Jótékonysági vasár a templom melletti téren
18.00: vesperás
A mai napon zárul a tartós élelmiszer gyűjtés a rászorulóknak

