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N A P T Á R 

Évközi 32. vasárnap, november 10.    

2Mak 7,1-2.9-14  2Tessz 2,16-35  Lk 20,27-38 
                                                                                                                                                               

Testvérem! A választott nép ősatyáinak és nagy alakjainak is – mint 
pl. Dávid király – pásztor volt a foglalkozása. Izrael ezért is megbecsülte 
a pásztorokat. Érthető tehát, hogy az egyik legrégebbinek tartott 
zsoltár – a 22. – is, a Jó Pásztorról szól. Mai szentmisénk áldozási 
éneke ennek a zsoltárnak kezdő sorai: „Az Úr az én pásztorom, nincs is 
semmiben hiányom: zöldellő mezőkön terelget engem, és csöndes 
vizekhez vezet.” (1-2) 

Egy protestáns szerző szerint Dávid csak azért vehette a 
bátorságot, hogy Istent Izrael pásztorának nevezze, mert ezt a gyönyörű 
gondolatot maga az Úr sugallta neki. „Az Úr az én pásztorom, nincs is 
semmiben hiányom.” Ha tehát a nép elfogadja azt, hogy az Úr nyája, 
akkor biztonságban érezheti magát. „Zöldellő mezőkön terelget 
engem, és csöndes vizekhez vezet.” A Biblia országa szinte teljesen 
kősivatag. Itt zöldellő mezőre, vízben gazdag pihenőre terelni csak 
Isten képes népét, és ő ezt meg is teszi. 

Testvérem! Jézus ezt a képet ismerte és magát nevezi Jó 
Pásztornak. (Vö.: Jn 10,1-16) Gondoskodó szeretetében nyájának ételt 
és italt adott az utolsó vacsorán: „Vegyétek és egyétek… Igyatok ebből 
mindnyájan…” (Mt 26,26k) Ez az Eukarisztia. Gondoskodására abból is 
következtethetünk, amit tanítványainak mondott: „Ne félj, te kisded nyáj, 
hisz Atyátok úgy látta jónak…” (Lk 12,32kk) JÓ PÁSZTOROM! SEGÍTS 

MINKET, HOGY ELFOGADJUK: NYÁJAD VAGYUNK. NE ELCSATANGOLÓ, HANEM HŰ 

BÁRÁNYAID LEGYÜNK. GYAKRAN TÁPLÁLKOZZUNK AZ EUKARISZTIÁVAL, HOGY 

MEGTAPASZTALHASSUK GONDOSKODÁSODAT!            [M.a.] 
 

 

  9.00: A szentmise keretében 11 felkészült gyermek első áldozása. 

A szülők a szentmise kezdete előtt áldják meg gyermekeiket ! 

18.00: vesperás 

19.30: a Budai Ciszterci Szent Imre templomban búcsúi, koncelebrált ünnepi 

szentmise, melyre a Testvéreket is szeretettel várják 

 

Hétfő, november 11.Tours-i Szent Márton püspök            Bölcs 1,1-7  Lk 17,1-6 

  8.00: a Szent Gellért Iskola részt vesz a szentmisén 

17.00-19.00: csendes szentségimádás 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 

 

Kedd, november 12.Szent Jozafát püspök és vértanú    

Bölcs 2,23-3,9  Lk 17,7-10 

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 10 

óráig. 

 

Szerda, november 13. Magyar Szentek és Boldogok    Bölcs 6,1-11  Lk 17,11-19 

15.00-17.00: Karitász fogadóóra 

18.00: a Magyar Szentek Plébániatemplom espereskerületi, búcsúi szentmiséje, 

melyet Bíboros atyánk külhoni magyar püspökökkel és az esperesi kerület 

papságával együtt mutat be a Kassai Vértanúk halálának 400. évfordulója 

alkalmából. Szeretettel várják a testvérek részvételét is. (Bp. XI. ker. 

Magyar Tudósok krt. 1., 4-6 villamos Petőfi híd budai hídfő megállójától 5 

perc gyalog.) 

 

Csütörtök, november 14.                                       Bölcs 7,22-8,1  Lk 17,20-25 

17.00: közös Biblia olvasás az oratóriumban 

17.30: gyóntatás: Gájer László atya 

18.30: plébániai közösségünk megemlékező szentmiséje Szendrey Janka tanár-

nőért. A szentmise után halotti vesperás. 

A kezdő felnőttek hittanórája később kezdődik 

 

Péntek, november 15. Nagy Szent Albert püspök és egyháztanító 

Bölcs 13,1-9  Lk 17,26-37 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után vesperás 



 

Szombat, november 16. Skóciai Szent Margit  Bölcs 18,14-16.19,6-9  Lk 18,1-8 

18.00: Lorettói litánia 

Ezen az estén kezdődik a tartósélelmiszer-gyűjtés rászoruló testvéreink 

megsegítésére. November 24-e vasárnap estig fogadjuk az adományokat a 

templomban elhelyezett asztalon. 
 

Évközi 33. vasárnap, november 17.                                                 I. zsoltárhét 

Szegények világnapja                             Mal 3,19-20a  2Tessz 3,7-12  Lk 21,5-19 

  9.00: gitáros szentmise 

11.30: szentmise Ágoston László atyáért, halálának 14. évfordulója alkalmából 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

18.00: vesperás 

H Í R E K 

 

Közeledik az advent. November 30-án, 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 az irodában hivatalos órák alatt, november 25-ig. 

 

 

A képviselő-testület beszámolója 

 

Képviselő-testületünk november 4-én este tartotta legutóbbi ülését, 

amelyen Mihály atya beszámolt róla, hogy Török József atya teljes felépüléséig 

nem tudja ellátni szolgálatát a vasár- és ünnepnapi esti fél 7-es szentmiséken. 

Imádkozzunk érte! 

Plébániánkon eddigi sekrestyésünk, Szilágyi Stella mellett elkezdte 

próbaidős szolgálatát egy új sekrestyés, Peregi Károlyné. Segítsük és 

imádkozzunk őérte is! 

 

A képviselő-testület röviden értékelte az elmúlt hónap eseményeit. 

Október 16-án idősek délelőttje volt a plébánián, ahol a papírfonással 

ismerkedtek a résztvevők Hajna Ágota vezetésével. Mihály atya betegsége 

miatt sajnos nem tudta vezetni az október 19-i zarándoklatot Csongrádra és 

Pálosszentkútra, de ezt leszámítva jól sikerült a lelki út, amelyen két család is 

jelen volt. Október 20-án 300 ezer forint gyűlt össze a missziós vasárnapi 

gyűjtésen. Köszönjük a kedves testvérek adományait! Október 21-én a 

Krisztinavárosi esték keretében a krisztinavárosi cserkészet múltjáról és 

jelenéről adott elő a jelenlegi vezető, Horváth Domonkos és elődje, Sényi 

Katalin. Az október végi szokásos cserebere-akciónak köszönhetően a 

kazincbarcikai Don Bosco szalézi plébániához tartozó rászorulókat, illetve a 

káposztásmegyeri plébánia karitászcsoportján keresztül kárpátaljai 

nélkülözőket segítettünk egy-egy furgonnyi ruhaneművel. 

A képviselő-testület számba vette a következő időszak eseményeit is, ezekből 

az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 

 November 14-én, jövő csütörtökön este a fél 7 órai szentmisét az idén 

nyáron elhunyt Szendrei Jankáért ajánljuk fel, majd a Széchenyi-díjas 

zenetörténészért halotti vesperást éneklünk. A templomunkban működő 

schola mellett, amelynek Janka alapító karnagya volt, a gödöllői Premontrei 

Kantorátus is részt vesz a megemlékezésen. Szendrei Jankára és léleképítő 

munkásságára minden évben ezen a napon, születésnapján fogunk 

emlékezni. 

 November 17-én, a szegények világnapján veszi kezdetét a Karitász 

szokásos advent előtti gyűjtése. A rászorulóknak szánt tartós élelmiszereket 

egy héten keresztül, november 24-ig lehet leadni templomunkban. 

 A közösségépítő csoport november 23-án délelőtt fél 10-től 12-ig 

kisgyerekes családi találkozót szervez a cserkészotthonban. Szeretettel 

várják a családokat, megszervezik a gyermekmegőrzést.A részvétel 

regisztrációhoz kötött, jelentkezés a csermak.judit@gmail.com címen 

Ugyanitt kapható információ is.  

 November 23-án este az esti szentmise előtt kapcsolódik templomunk 

közössége a jövő évi Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szervezői 

által meghirdetett világméretű szentségimádáshoz. vegyünk részt minél 

többen ezen a szép alkalmon! 

 November 24-én, vasárnap és az előesti misén lesz a Katolikus Karitász 

szokásos évi országos gyűjtése. 

 November 30-án, szombat este a fél 7-es szentmise keretében gyújtjuk 

meg ünnepélyesen az első gyertyát az adventi koszorún. Ekkor indulnak 

majd útra a Szállást keres a Szent Család képek. Idén is várjuk azokat a 

családokat és egyedülállókat, akik csatlakoznának az immár hagyományos 

adventi készülethez, és otthonukban imádkoznának a Szent Családot 

ábrázoló kép előtt. 

A többi jövőbeli eseményt minden héten a maga idejében külön hirdetjük! 


