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N A P T Á R 

 

Advent III. vasárnapja, öröm vasárnapja, december 15. 3. zsoltárhét 

Iz 35,1-6a.10  Jak 5,7-10  Mt 11,2-11 
 

Testvérem! Ádvent az emlékezésnek is ideje. Emlékezünk az Ószövetségre, 
amikor az emberek még várták a Megváltó eljövetelét. A szentmiséről is azt mondjuk, 
hogy az emlékezés. Ezt könnyebben megértjük, ha fellapozzuk az Ószövetséget: 
„Emlékezzetek meg erről a napról, amelyen kijöttetek Egyiptomból” (Kiv 13,3). Ezt meg 
is tették a húsvéti vacsorán, amikor a legfiatalabb megkérdezte a legidősebbet: Ma mit 
ünnepelünk? Jézus is azt mondta az utolsó vacsorán: „Ezt tegyétek az én 
emlékezetemre” (Lk 22,19). Amikor tehát a szentmisét bemutatjuk, – akaratának 
megfelelően – Mesterünkre emlékezünk. 

Az Úrfelmutatás után az első (római) kánonban a pap így imádkozik: 
‹Megemlékezünk ezért, Istenünk… Fiadnak, Krisztus Urunknak áldott szenvedéséről, a 
halálból való feltámadásáról, dicsőséges mennybemeneteléről.› Emlékezésünk 
központjában tehát a megváltás, a húsvéti három szent nap, a bűnből való szabadulás 
áll. De nem csak ezekre a dolgokra gondolunk. Urunk így mondta: „Az ÉN 
emlékezetemre!” Ez pedig az egész személyt, egész életét jelenti. Jézus életét végig 
kísérjük az egyházi év folyamán is. De a szentmise keretében is megtesszük ezt. (Pl. a 
karácsonyt – Urunk születését – is szentmisével ünnepeljük.) Egy-egy ünnephez 
eljutva fogom majd a szentmise megfelelő részeit veletek átelmélkedni. 

Testvérem! A szentmise emlékezése más, mint a többi emlékezés. Az emlékezés 
általában felidézést jelent. DE A SZENTMISÉBEN AZ EMLÉKEZÉS JELENLÉVŐVÉ IS TESZI AZ 

ESEMÉNYT. Ne legyünk vakok, mint az emmauszi tanítványok. Nekik csak utólag lángolt 
a szívük. (Vö: Lk 24,32) Mi minden szentmisén örvendezzünk, hiszen itt meg is 
jelenik az, akire emlékezünk. 

[M.a.] 
 

9.00: gitáros szentmise 

8.30–13.00: kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat. 

18.00: vesperás 

Ádventben hétfőtől péntekig reggel 6.30-kor van roráte szentmise. Szombaton 

ugyanebben az időben laudest imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk. 

Szombaton este 18.30-kor kezdődik a szentmise. 
 

 

Hétfő, december 16. Szám 24,2-7.15-17a  Mt 21,23-27 

17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája  
 

Advent utolsó hete következik, ekkortól minden napnak 
külön szentmiseszövege van. 

 

Kedd, december 17.                                                         Ter 49,2.8-10  Mt 1,1-17 

A roráte után a gyóntatás elmarad. 

20.30: Szent Mónika imaóra a plébánián 
 

Szerda, december 18.                                                      Jer 23,5-8  Mt 1,18-24 
14.00: a Petőfi Sándor Gimnázium ádventi áhítata templomunkban 

15.00-17.00: Karitász fogadóóra 

17.00: a Szent Gellért iskola ádventi áhítata templomunkban 
 

Csütörtök, december 19. Bír 13,2-7.24-25a  Lk 1,5-25 

19.00: idősebb felnőttek hittanórája 

 

Péntek, december 20. Iz 7,10-14  Lk 1,26-38 

8.00: szentmise a Szent Gellért Iskola részvételével 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: vesperás. 
 

Szombat, december 21. Szof 3,14-18a  Lk 1,39-45 

6.30: roráte szentmise helyett reggeli dicséretet imádkozunk a zsolozsmából, a 

szentáldozás lehetőségével. 

11.00: Dévai-Lantos Liza keresztelője 

18.00: loretói litánia 

18.30: a szentmise elején a negyedik gyertya meggyújtása 
 

Advent IV. vasárnapja, december 22. 4. zsoltárhét 

Iz 7,10-14  Róm 1,1-7  Mt 1,18-24 

9.00: a szentmisén a gyermek schola énekel 

16.00: idősebbek karácsonya a plébánián, amelyre minden kedves nyugdíjas 

testvérünket szeretettel várjuk 

18.00: vesperás 
 

FONTOS! Lakásukhoz kötött betegeinket kérjük, jelezzék a sekrestyében, az 

irodán vagy üzenetrögzítőn a 356-4388 telefonszámon, ha karácsonyra 

szentgyónást és szentáldozást szeretnének végezni! 
 


