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N A P T Á R 

 

Advent II. vasárnapja, december. 8.                                                2. zsoltárhét 

                                                                  Iz 11,1-10  Róm 15,4-9  Mt 13,1-12 

 
Testvérem! Ha ajándékot hirtelen kapunk, nem tudjuk igazán átélni az örömöt. Ha 

azonban az ajándékozó fokozatosan, célozgatva egyre többet mond az ajándékról, 
öröme apránként ránk ragad. A SZENTMISE IS KINCS, ISTEN AJÁNDÉKA. Ő egyre többet 
árult el a szentmiséről. Ádventben, amikor a Krisztus születését megelőző időkre 
emlékezünk, ismerjük meg a szentmise előképeit. A mennyei Atya ezekkel az 
előképekkel készítette elő az ószövetségben a szentmise ajándékát. 

„Az Úr rátekintett Ábelre és ajándékaira” (Ter 4,4). Az első előkép Ábel kedves 
áldozata, amit az Úr szívesen elfogadott. A második Melkizedek áldozata. Ábrahám 
elé „jött Melkizedek, Sálem királya. Kenyeret és bort hozott. Ő ugyanis a 
magasságbeli Isten papja volt” (Ter 14,18). Így adtak hálát a győzelemért. A 
következő: Ábrahám a határtalanul szerető Atya előképe. (Ter 22) Amit végül 
Ábrahámtól az Atya nem fogadott el, azt Ő megtette: „Úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta oda” (Jn 3,16). A húsvéti bárány vacsora is a szentmise 
előképe. „A vért használjátok annak a háznak megjelölésére, amelyben laktok. … 
Titeket nem ér a megsemmisítő csapás” (Kiv 12,13). A mi húsvéti Bárányunk 
Krisztus (Vö: 1Kor 5,7), aki vére által a bűn rabságából szabadít meg minket. Az 
utolsó előkép - amelyet említek - a manna: „Ez az a kenyér, amelyet az Úr ad nektek 
enni” (Kiv 16,15). Jézus viszont már ezt mondja: „Aki e kenyérből eszik, örökké él” 
(Jn 6,48kk). 

Testvérem! Ismerjük meg alaposan az előképeket. Megláthatjuk belőlük, 
milyennek kellene lenni a szentmisének: 1/ a legjavát akarjuk adni Istennek; 2/ 
mindenért így adjunk hálát; 3/ szeretetből fakadjon; 4/ higgyük, hogy megszabadít 
bűneinktől; 5/ gyümölcse a mi táplálékunk. Az Úrtól kapott előképek megismerése 

segítsen bennünket abban, hogy gyümölcsözően vegyünk részt a szentmisén!  M.a. 

 

  9.00 a gyermek scola közreműködik a szentmisén              

  8.30 – 13.00: óráig kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén  

18.00: vesperás 

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

ugyanebben az időben laudest imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk.  

Szombaton a szentmise este 18.30-kor lesz. 

Hétfő, december 9. BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA szeplőtelen fogantatása 

6.30: ünnepi szentmise                            Ter 3,9-15.20  Ef 1,3-6.11-12  Lk 1,26-38                                                               

17.00-18.30: csendes szentségimádás, utána a Szeplőtelen fogantatás szobornál 

          köszöntjük a Szűzanyát 

17.30-18.30: gyóntatás: Albert atya 
 

Kedd, december 10.                                                          Iz 40,1-11  Mt 18,12-14 

A roráte után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb fél 9 óráig 
 

 Szerda, december 11.                                                  Iz  40,25-31  Mt 11,28-30 
15.00-17.00: Karitász fogadóóra 
 

Csütörtök, december 12. Guadalupei Boldogságos Szűz Műria 

                                                                                          Iz 41,13-20   Mt 11,11-15 

11.45: Kőhegyi László temetése a Farkasrét-alsó temetőben 

19.00: kezdő felnőttek hittanórája 

 

Péntek, december 13. Szent Lúcia szűz és vértanú            Iz 48,17-19  Mt 11,16-19 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: vesperás. 
 

Szombat, december 14. Keresztes Szent János áldozópap, egyháztanitó  

                                                                                     Sir 48,1-4.9-11  Mt 17,10-13 

  6.30: roráte szentmise helyett Reggeli dicséretet imádkozunk a Zsolozsmából, a 

szentáldozás lehetőségével. 

  9.00-11.00: irodai félfogadás, mivel ez a nap állami munkanap 

18.00: Loretoi litánia 

18.30: a szentmise elején a harmadik gyertya meggyújtása 
 

Advent III. vasárnapja, december 15.                                            3. zsoltárhét 

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

  9.00: gitáros szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat              

18.00: vesperás 
 

 

H Í R E K  

A múlt szombati templomi nagytakarításon megnyilvánult segítőkészséget hálásan 

köszönjük minden kedves közreműködő Testvérünknek. Adjon a jó Isten 

otthonaikban is békés és hatékony együttműködést a karácsonyi készületben. 

 

 



 

 

 
A képviselő-testület beszámolója: 
 
Képviselő-testületünk december 2-án este tartotta legutóbbi ülését, 

amelyre kivételesen a Szent Gellért-iskola új, Kosciuszkó Tádé utcai 
épületében került sor Nyáry Zsigmond igazgató meghívására. Az épület 
jelentős része nagyon szépen megújult, új dísztermet alakítottak ki, 
remélhetőleg hamarosan a tornaterem is elkészül. A második emeleten álló 
kápolna fogadja majd plébániánk elsőpénteki miséit. 

 
A képviselő-testület röviden értékelte az elmúlt hónap eseményeit: 
 
November 9-én került sor a krisztinavárosi ministránsok 

„világtalálkozójára” ugyancsak a Szent Gellért Általános Iskolában. Másnap, 
november 10-én volt az idei elsőáldozás a 9 órai szentmisén. November 14-
én, születésnapján emlékeztünk meg hagyományteremtő célzattal a nyáron 
elhunyt Szendrei Jankáról, szkólánk egykori vezetőjéről. Idén gyászmisével és 
halotti vesperással emlékeztünk. November 17-én pedig Ágoston László 
atyára emlékeztünk halálának 14. évfordulóján. November 18-án nagy 
érdeklődés mellett Sótonyi Péter orvosprofesszor tartott előadást a 
Krisztinavárosi esték keretében. 

 
November 20-án újból papírfonással ismerkedhettek az érdeklődők az 

idősebbek délelőttjén. November 23-án, a kisgyerekes családok 
összejövetelén Dr. Bagdy Emőke pszichológus tartott előadást a felnőtteknek, 
amíg a gyermekekkel külön foglalkoztak. Este a szentmise előtt templomunk 
is bekapcsolódott a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeként 
megtartott világszintű szentségimádásba. 

 
Krisztus Király ünnepén, november 24-én 530 ezer forintot adományoztak 

testvéreink a Karitász céljaira. Köszönjük ezeket az adományokat és a tartós 
élelmiszereket is, amelyeket a szintén az ezen a napon záruló egyhetes 
gyűjtés során lehetett leadni a templomban. 

 
 
 

 
 
 
Befejeződtek a szentély kupolájának felújítási, restaurálási munkálatai, 

különösen, különösen köszönjük a segítségét azoknak a testvéreknek, akik a 
november 30-i nagytakarításban közreműködtek. Így az első adventi gyertyát 
már szép, tiszta templomban gyújthattuk meg az esti szentmisében, és ekkor 
indultak útjukra a Szent Család-képek is. 

 
December 1-jén nagy sikerű adventi vásár volt a templom melletti téren, 

köszönjük, akik ilyen módon támogatták a karitász által segített embereket. 
A képviselő-testület számba vette a következő időszak eseményeit is, 

ezekből az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet. 
 

 December 22-én idősek karácsonya lesz délután 4 órakor a 

cserkészotthonban. 

 December 23-án délután 4 órakor kezdődik a karácsonyfák felállítása, 

erre kötelező társadalmi munkakeretében gimnazisták jelentkezését is 

várjuk, de természetesen mások jelentkezését is örömmel vesszük. 

 December 28-án a fél 7 órai szentmisén a jubiláns házaspárokat 

köszöntjük. A 10., 20., 25., 30., 35., stb. házassági évfordulójukat idén 

ünneplőket ezt követően koccintásra várja Mihály atya a plébánián. 

 Január 3-án nagykilenced indul elsőpéntekenként a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszus szándékára. Már most készüljünk erre, hogy 

be tudjunk kapcsolódni! Részleteket erről az Újévkor megjelenő 

Krisztinavárosi Hírekben olvashatunk. 

A többi jövőbeli eseményt minden héten a maga idejében külön hirdetjük! 
 
Ahogy a kedves hívek is láthatják: a gyermekmiséken már örvendetesen 

sok kis ministráns szolgál. A többi szentmisén ők -idősebbek felügyelete 
nélkül- még nem tudnak ministrálni. Kérjük ezért az idősebb korosztályt, 
hogy jelentkezzenek a többi szentmise alatti szolgálattételre! 

 


