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N A P T Á R 
 

KRISZTUS A MINDENSÉG KIRÁLYA, évközi 34. vasárnap, november 24. 

II. zsoltárhét  2Sám 5,1-3  Kol 1,12-20  Lk 23,35-43 
 

Testvérem! Mai áldozási énekünk olyan zsoltár részlete, amely a 
teremtett világról szól (28.). Egy református egzegéta szerint pogány 
környezetben keletkezhetett. A szent szerző – saját meggyőződésének 
megfelelően – alakít a himnuszon. A Teremtő szabadon rendelkezik 
teremtményével, a természettel. A kiragadott részlet, ezért ábrázolja 
királyként az Urat: „Az Úr királyként trónol mindörökké; az Úr békével áldja 
meg népét.” Szent Ágoston szerint «trónra ül és uralkodik bennük 
mindörökké». Ha szentáldozáshoz járulunk, ez egyértelműen megvalósul 
bennünk. 

Amikor Jézus a teremtett világba lépett, az angyalok dicsőséget és 
békességet énekeltek. „Az Úr királyként trónol mindörökké.” Mivel a 
szentáldozáskor Emmánuel, velünk az Isten, feladatunk, hogy szavakkal 
és életünkkel is dicsőítsük Királyunkat. „Az Úr békével áldja meg népét.” 
Ez királyunk ajándéka: „Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom 
nektek” (Jn 14,27). KRISZTUSOM! SEGÍTS, HOGY ILYENNÉ FORMÁLJON ENGEM 

MINDEN SZENTÁLDOZÁS. JUTTASSA ESZEMBE, HOGY TE VAGY AZ ÉN JÓSÁGOS 

KIRÁLYOM. 
Testvérem! Egy évvel ezelőtt – amikor elkezdtem sorozatunkat – ezt 

írtam: «Most, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülünk, 
nagyon is gyümölcsöző lesz számunkra, ha az áldozási énekekről 
elmélkedünk.» Remélem, tudtam abban segíteni, hogy Megváltónkat 
méltóbban fogadjuk szívünkbe. Mindezért közösen adjunk hálát 
Urunknak! [M.a.] 
 

9.00: szentmise a gyermek schola közreműködésével 

12.30: Csesznok Olívia keresztelője 

18.00: vesperás 

Ma van az utolsó napja a tartós élelmiszer-gyűjtésnek 

A szentmisék után gyűjtés a karitász javára 

Ma van a közös adventi koszorú kötésre jelentkezés zárónapja. 

 
Hétfő, november 25. Alexandriai Szent Katalin Dán 1,1-6.8-20  Lk 21,1-4 

17.00-19.00: csendes szentségimádás 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 

19.15 A tabáni Szent Katalin Plébánia templomban búcsúi szentmise, amelyet 

az esperes-kerület papsága és a hívek együtt ünnepelnek. Mindenkit 

szeretettel hívnak és várnak! 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 

Ma van a ”Szállást keres a Szent Család” imaközösségbe jelentkezés 

határnapja 

 
Kedd, november 26. Szent Kolumbán apát (nov.23.) Dán 2,31-45  Lk 21,5-11 

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

legkésőbb 10 óráig. 

 
Szerda, november 27.  Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28  Lk 21,12-19 

15.00-17.00: Karitász fogadóóra 

 
Csütörtök, november 28.  Marchiai Szent Jakab  Dán 6,12-28  Lk 21,20.28 

17.00: közös Biblia olvasása az oratóriumban      
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája 

 
Péntek, november 29. Szent Henry Newmann bíboros 

Dán 7,2-14  Lk 21,29-33 17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után vesperás 

 
Szombat, november 30. Szent András apostol Róm 10,9-18  Mt 4,18-22 

Reggel 7 órától takarítás kezdődik templomunkban. Nő és férfi testvéreink 

segítségét kérjük és várjuk szeretettel a karácsonyi nagytakarításhoz. A Kupola 

restaurálási munkálatai után még fontosabb a segítségnyújtás a templom szebbé 

tételében. 

10.30: az adventi koszorú kötés a cserkészotthonban. Kérjük a Testvéreket, 

hogy a koszorú készítéshez drótvágót, csípőfogót, papírvágót hozzanak 

magukkal. 

 



A D V E N T 

 
Az új egyházi év kezdete. Az adventi időnek kettős jellege van. A karácsonyi 

ünnepekre való készület ideje ez, amikor Isten Fiának emberekhez való első 

eljövetelére emlékezünk. Egyúttal azonban olyan időszak is, amelyben ez a 

visszaemlékezés ráirányítja figyelmünket Krisztus történelemvégi, második 

eljövetelének várására. E két ok miatt az ádventi idő a bensőséges és örvendező 

várakozás ideje. Vasárnaptól az „A” év következik. Adventtel az Úrfelmutatás 

utáni válasz megváltozik, figyeljünk a vetítésre. 

 
18.00: Loretoi litánia 

Az esti szentmise elején meggyújtjuk az 1. adventi gyertyát a templomi adventi 

koszorún, és megáldjuk a Testvérek által hozott koszorúkat. A szentmise után a 

„Szállást keres a Szent Család” képek indítása. 

 

Advent I. vasárnapja, december. 1.  Zso: I.kötet, I. zsoltárhét 

9.00: a szentmise után szentségimádás 

A délelőtti szentmisék után jótékonysági vásár a templom mellett. 

12.30: Kalaus Vilmos keresztelője 

18.00: vesperás 

 

Hírek 
 

A 2021. évi bérmálkozásra megkezdjük a készületet. Az első esemény 

december 2-án, hétfőn 6 órakor lesz az oratóriumban, a hittan-teremben, 

ahová legalább egy szülő kíséretével várjuk a fiatalokat. Feltétel, hogy legalább 

8. osztályba járjon és tavaly és idén is részesül hitoktatásban. Ekkor részletes 

tájékoztatást adunk a bérmálkozással kapcsolatban. Azok a felnőtt 

testvéreink, akik még nem bérmálkoztak és szeretnének bérmálkozni, szintén 

jöjjenek el erre az alkalomra. 

 

Templomunkat, munkatársainkat tervezhető éves költségvetésből kell 

fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy –eleget téve 

Püspökeink kérésének – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi 

hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 1070041-

65647879-51100005 számú folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban 

lehetséges, egyes vasárnapokon pedig sekrestyénkben is.  

 

Testvéreink karácsonyáért! – karitász csoportunk felhívása. 

Sokan lehetnek körülöttünk, akik fájdalmas magányban, kínos 

szegénységben, váratlan csapástól sújtva vagy sokéves gondoktól 

elgyötörve néznek ádvent és karácsony elébe. Kérjük 

Mindnyájatokat, hozzatok hírt róluk, csak egy cédulán a sekrestyébe vagy 

az irodába, vagy inkább a g.peremy@gmail.com címre. Rászorulóknak 

juttathatunk a beérkező élelmiszerekből, megajándékozhatunk másokat 

karácsonyra egy pár bejglivel, vihetünk nekik egy szerény kis köszöntést, 

vagy egyszerűen csak felhívjuk és meglátogatjuk őket ádvent napjaiban. 

Talán valakinél éppen az idén érkezett el a karácsonyi szentgyónás és 

szentáldozás ideje, sokéves távollét után. 

Várjuk a címeket, javaslatokat, telefonszámokat – kérjük 

segítségeteket! 

 
Szállást keres a Szent Család. 

Ősrégi hagyomány ez az imaforma a karácsonyi előkészületben, a 

Plébániánk területén is sokan bekapcsolódtak már. Abból áll, hogy 5-6 család 

és egyedülállók összefognak, ezek kapnak egy Szent Család képet, meg egy 

imafüzetet. Beosztják egymás között úgy, hogy advent alatt kb. 4-5 napot 

lehessen minden lakásban a kép és az imafüzet. Ezalatt esténként otthon 

minél többen összejönnek a közös imádságra akár a barátaik bevonásával is. 

Majd meglátogatják a képpel a soron következőt. Azon az estén, amikor 

átviszik a képet, akkor a képet átadó, és a képet fogadó összejön, és a közös 

imán kívül ismerkednek is, és vendégül is láthatják egymást. Jó dolog, ha 

ilyen módon is közelebb kerülhetünk egymáshoz olyan emberek, - családosok 

is, és egyedül élők is, - akik a templomból már régóta látjuk egymást. 

Buzdítunk mindenkit, azokat is, akik már régóta benne vannak, és azokat is, 

akik még nem kapcsolódtak be, hogy jelentkezzenek a sekrestyében, vagy a 

Plébánia-irodán irodaidőben, azért, hogy minél több Szent-család képet 

indíthassunk. Telefonon, és E-mail útján szervezzük meg a 4-6 fős 

csoportokat. A képek indítása nov. 30-án lesz, az esti szentmise végén. Az 

éjféli mise előtt kell visszahozni a képeket, és annyi kép lesz elhelyezve a 

kis Jézus jászolánál, ahány imacsoport imádkozott együtt ebben az 

esztendőben. 

 

Örömmel, szeretettel hívunk mindenkit: Forián Szabó Gabi és Péter 
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