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N A P T Á R

Advent 2. vasárnapja, december 9.

2. zsoltárhét
Bár 5,1-9 Fil 1,4-6.8-11 Lk 3,1-6

Testvérem! Báruk próféta Jeremiás próféta íródeákja volt, de maga is
prófétaként működött. Könyvét ritkán idézi a liturgia, de a mai olvasmány
és az áldozási ének is ebből való, sőt az áldozási ének az olvasmány
része. „Kelj föl, Jeruzsálem, állj a magaslatra, és nézd az örömet, amely
Istentől jön.” (5,5; 4,36) Itt a próféta a babiloni fogságban sínylődő
népet igyekszik felrázni és reményt akar szívükbe önteni.
Jeruzsálem gyakran a választott népet személyesíti meg. Ez tehát
rólunk is szól. Az öröm - főleg ha Istentől jön - szentáldozásunkat is
jelentheti. A találkozás ugyanis egyértelműen örömünk forrása. Sokkal
könnyebben veszünk észre valamit, ha felkelünk, magaslatra állunk.
Áldozásunkkal kapcsolatban az egyik
gyakran visszatérő
nehézségünk a megszokás. Mi segíthet ilyenkor? A felkelés, magaslatra
állás ebben az esetben életünk megváltoztatását is jelentheti. Például
igyekszünk hamarabb odaérni a szentmisére, így jobban rá tudunk
hangolódni. Cselekvően bekapcsolódunk a szentmisébe (bűnbánat,
tanításra figyelés, Miatyánk…), amely elvezet a gyümölcsöző
szentáldozáshoz.
Testvérem! Szunyogh Xavér bencés atya a mai vasárnap szövegeiről
elmélkedve ezt írja: «A mai vasárnap a remény ünnepe. Krisztus
valóban a mi Megváltónk.» Az örömteli szentáldozás legyen ennek
záloga!
«KRISZTUSOM,
SEGÍTSD
LEGYŐZNÖM
LUSTASÁGOMAT,
LEZSERSÉGEMET, HOGY A VELED VALÓ TALÁLKOZÁSOM MINDIG AZ IGAZI ÖRÖM
ÉS REMÉNY ÜNNEPE LEHESSEN!»
[M.a.]

8.30: az elsőáldozók utoljára viselik a fehér ruhát és a gyermek szkóla énekel
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
9.00-20.00: kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén
18.00: vesperás
Ádventben hétfőtől péntekig reggel 6.30-kor roráte szentmise van.
Szombaton ugyanebben az időben laudest imádkozunk és szentáldozáshoz
járulhatunk. A szentmise ill. a laudes után szerény agapét adunk a
munkába vagy iskolába indulóknak. Szombatokon a szentmise este
18.30-kor lesz.
Hétfő, december 10.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Iz 35, 1-10 Lk 5,17-26

Kedd, december 11. Szent I. Damazusz pápa
Iz 40,1-11 Mt 18,12-14
A roráte után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb ½ 9 óráig
Szerda, december 12. Guadalupei Boldogságos Szűz Mária
Iz 40,25-31 Mt 11,28-30
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra
Csütörtök, december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú
Iz 41,13-20 Mt 11,11-15
9.30: nyugdíjas séta indul templomunktól Petrás Mária és Alina adventi
kiállítására, a Falk Miksa utcai E-Galériába
18.00: a Rózsafüzér imacsoport összejövetele a templomban
19.00: idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, december 14. Keresztes Szent áldozópap és egyháztanító
Iz 48,17-19 Mt 11,16-19
6.30: a szentmisét a Testvérek imaszándékaira ajánljuk fel
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: vesperás
Szombat, december 15. Boldog Brenner János áldozópap, vértanú
Sir 48,1-4.9-11 Mt 17.10-13
9.00-11.00: irodai fogadóóra, dec. 31-e helyett
15.00: nyugdíjasok lelki délutánja a plébánián
17.30: bűnbánati liturgia, keretében meggyújtjuk a harmadik adventi gyertyát

Advent 3. vasárnapja, december 16. Gaudete vasárnap
3. zsoltárhét
Szof 3,14-18a Fil 4,4-7 Lk 3,10-18
8.30: gitáros szentmise
9.00–20.00 óráig kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén
18.30: vesperás
HÍREK
Megjelent Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest című képeslapjának
adventi száma, változatos, remek tartalommal. Karácsonyig az idő elég rövid.
Kérjük ezért, hogy már ma vigyenek belőle, barátaiknak, kedves
szomszédaiknak is.
Templomunkat, papjainkat, sekrestyésünket, kántorunkat tervezhető éves
költségvetésből kell fenntartanunk. Ezért arra kérjük
kedves
Testvéreinket, hogy – eleget téve Püspökeink felhívásának – éves bevételeik
1 százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulásként mindnyájan fizessék be,
lehetőleg a CIB Banknál vezetett 10700419-65647879-51100005 számú
folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, és egyes
vasárnapokon a sekrestyében is.

A képviselőtestület hírei
Múltbéli események
November
7.

Filmvetítés: Isten nagyhatalmú szolgálója I. rész

8.

Nyugdíjas séta: Józsa Judit Galériájában, 10 fő vett részt a sétán

15. Este ünnepi vesperás Szendrei „Janka néni” 80. születésnapja
alkalmából.
18. ½ 9-es szentmisén elsőáldozás volt. Felemelő érzés, hogy zsúfolásig
megtelt a templom. Ebben az évben 19 gyermek lehetett elsőáldozó.
Szegények világnapja alkalmából karitász gyűjtés. 440.000 Ft gyűlt
össze, ez körülbelül 10%-kal több, mint tavaly ilyenkor volt. Köszönjük
testvéreink adományait.
19. Krisztinavárosi Esték: A Karitász munkacsoport ünnepi összejövetele.
24. Farkas Edith Otthonban betegek szentségének kiszolgáltatása.
Délután a NEK felhívására bekapcsolódtunk az országos szentségimádásba, – amelyen viszonylag sok testvérünk vett részt.

A képviselőtestület hírei

25. Krisztus király ünnepe, tartós élelmiszer gyűjtés kezdete
Jövőbeli események
Képviselőtestületi választás - 2019
A jövő évben ismét választás lesz. A választói névsor, a választásra
jogosultak névsorának felülvizsgálata megtörtént, remélhetőleg minden
kedves Testvérünk jelezte az esetleges változásokat. Következik a jelölt
állítás, melyhez ajánlószelvényt a hamarosan megjelenő Krisztinavárosi
Hírekben találhatunk. Kérjük a Testvéreket, már most gondolkozzanak el, és
ajánljanak majd minél több rátermett, agilis, közösségünkért tenni tudó és
akaró, (70 év alatti) személyt.
A közeljövő eseményeit minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

30-1. Szent Gellért Iskola 24 órás szentségimádása, déltől délig.
December
1.

Adventi koszorúkötés volt
18 órakor az 1. gyertya meggyújtása, a koszorúk megáldása
Esti szentmise után a Szállást keres a Szent Család képek indítása.

2.

Jótékonysági vásár – köszönjük a cserkészek segítségét a sátor
felállításában, bontásában, és a karitász csoport jelenlévő tagjainak
odaadó szolgálatát. A bevételt, ami hasonló volt az elmúlt évekéhez, a
karitász céljaira fordítjuk.
A ½ 9 órai szentmisén részt vett a testület.

