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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP   

Abban az időben: Amikor némelyek megjegyezték, hogy milyen szép kövekkel és 
díszes fogadalmi ajándékokkal van díszítve a templom, Jézus ezt mondta: „Jönnek 
majd napok, amikor abból, amit most itt láttok, kő kövön nem marad, mindent 
lerombolnak.” Erre megkérdezték tőle: „Mester, mikor történik mindez? És milyen 
jelek előzik meg?” Ő így válaszolt: „Vigyázzatok, nehogy félrevezessenek titeket! 
Sokan jönnek az én nevemben s mondják: »Én vagyok.« És: »Elérkezett az idő.« Ne 
kövessétek őket. Amikor háborúkról és lázadásokról hallotok, ne rémüldözzetek. 
Mindennek előbb meg kell történnie, de ezzel még nincs itt a vég!” Aztán így 
folytatta:  

„Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Nagy földrengés lesz itt is, 
ott is, éhínség és dögvész. Félelmetes tünemények és rendkívüli jelek tűnnek fel az 
égen. De előbb kezet emelnek rátok, és üldözni fognak benneteket. Kiszolgáltatnak a 
zsinagógáknak és börtönbe vetnek. Királyok és helytartók elé hurcolnak az én 
nevemért, azért, hogy tanúságot tegyetek. Véssétek hát szívetekbe: Ne törjétek 
fejeteket előre, hogyan védekezzetek. Én olyan ékesszólást és bölcsességet adok 
majd nektek, hogy egyetlen ellenfeletek sem tud ellenállni vagy ellentmondani. 
Kiszolgáltatnak benneteket a szülők, testvérek, rokonok és barátok, s némelyeket 
meg is ölnek. Az én nevemért mindenki gyűlölni fog titeket. De egyetlen hajszál sem 
vész el a fejetekről. Állhatatossággal őrzitek meg lelketeket.”  

Lk 21,5-19 

 

H I R D E T É S E I N K 

Kedden, november 15-én a Szent Mónika imaközösség várja az édesanyákat 
közös imádságra, ezúttal még a templomba, de már este 6 órára.  

Szerdán, november 16-án este fél 8-kor a Krisztinavárosi esték keretében dr. 
Eigner Judit biblioterapeuta tart előadást Gyógyító irodalom, avagy mi fán terem az 
irodalom-terápia? címmel a plébánia tanácstermében. Mindenkit szeretettel 
várunk! 

 
Pénteken, november 18-án az imaiskola elmarad. 

Jövő vasárnap, november 20-án országos gyűjtés lesz templomainkban a 
Katolikus Karitász javára. 

Csatlakozva a Karitász országos, Segítő kéz akciójához, november 20-tól 27-ig 
tartós élelmiszereket gyűjtünk templomunkban a válságos helyzetbe került 
családok, valamint a háborús menekültek javára. 

November 26-án, szombaton reggel 8 órára várjuk segítőkész Testvéreinket a 
templom karácsonyi nagytakarítására. 

Közös ádventi koszorúkötést szervezünk ugyancsak november 26-ra, délelőtt 10-
13 óráig a cserkészotthonban. Jelentkezni 2000 Ft befizetésével lehet november 22-
én, kedden 12 óráig a sekrestyében vagy az irodában irodai időben, illetve a 
zseszter@freemail.hu címen, vagy a facebookon az eseménynél. Az esti szentmise 
keretében kerül sor az otthonainkba szánt koszorúk megáldására, a templomi 
koszorúval együtt. 

November 26-án, szombaton gitáros szentségimádás lesz az esti szentmise után. 

November 27-én, ádvent első vasárnapján délelőtt karitász munkacsoportunk 
jótékonysági vásárt rendez a templom mellett a parkolóban. 

Ugyancsak november 27-én, ádvent első vasárnapján, a 9 órai szentmise után 
várjuk az 5 évnél idősebb gyermekek jelentkezését a karácsonyi pásztorjátékra. 

Ádvent hétköznapjain, november 28-tól, hétfőtől péntekig reggel fél 7 órakor 
roráte szentmisék lesznek templomunkban. A roráték után szerény agapéval is 
várjuk a kedves Testvéreinket. A szombati és vasárnapi miserend nem változik.  

December 3-án, szombaton családos délelőtt lesz a plébánián. Szeretettel várjuk 
a kedves Szülőket gyermekeikkel együtt, akik részére életkoruknak megfelelő külön 
programot szervezünk. Részleteket a jövő héten hirdetünk.  

December 11-én, vasárnap várhatóan templomunkba is ellátogat a Mikulás, 
vagyis Szent Miklós, mégpedig a 9 órai szentmisére.  

Közelednek a téli hidegek. Sajnos a templom fűtésére nem érvényesek a 
lakásokra alkalmazható kedvezmények, és a sokszorosára nőtt gázár mellett 
egyszerűen nem tudnánk kifizetni a számlát. Ebben a helyzetben a templom fűtését 
csak a leghidegebb vasárnapokon, valamint az esetleges fagykárok megelőzése 
céljából tudjuk üzemeltetni. Kérjük, gondoljanak erre, ha majd kemény hidegben 
indulnak a templomba! 
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Szállást keres a Szent Család . . . 

 
 

Kedves Testvérek! 

Szeretnénk idén a Szállást keres a Szent Család hagyományába 

újabb Testvéreket is meghívni. Jó lenne, ha ebben az évben több 

hajlékban, más családokhoz is eljuthatna a Szent Család szentképe, 

amelyet ádvent első vasárnapjának előestéjén, november 26-án, 

szombaton indítunk útjára. A közös imádság jó alkalom templomi 

közösségünk tagjainak ismerkedésére, új ismeretségek kötésére is.  

Kérjük, hogy aki szívesen végezné ezt az ájtatosságot korábbról 

esetleg még nem ismert társakkal együtt, jelentkezzen az irodában vagy 

a sekrestyében legkésőbb november 20-án, vasárnap estig. Kérjük, azt 

is jelezzék, hogy mely időpontokban tudják fogadni és mely 

időpontokban tudják tovább vinni a képet. Kérjük, írja meg lakcímét és 

telefonszámát az is, aki inkább elektronikus levélben jelentkezik.  

A jelentkezések birtokában tudjuk majd összeállítani, összesorsolni 

a csoportokat. Kérjük, azok jelentkezését is, akik továbbra is szűkebb 

körben, korábban kialakult csoportban szeretnének részt venni ebben 

az imaláncban. 

 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP,  
november 13. 

A szegények világnapja 
(Magyar szentek  

és boldogok) 

  9:00 szentmise hálából gyógyulásért 
11:00 szentmise híveinkért; † Dénesért; 

Bencéért, akit e szentmise keretében keresztelünk  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Jankáért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, november 14.  
Szent Hypatiusz-Huba 

   

KEDD, november 15.  
Nagy Szent Albert,  

Szent Lipót 

  8:00 szentmise édesanya gyógyulásáért 

15:00 Soós Tamásné temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

SZERDA, november 16. 
Skóciai Szent Margit, 

Szent Otmár 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise Valéria gyógyulásáért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
november 17.  

Nagy Szent Gertrúd, 
Szent Ányos, Szent Hilda, 

Tours-i Szent Gergely 

10:30 Porpáczy Elemér temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise gyermekáldásért 

PÉNTEK, november 18. 
Szent Péter és Szent Pál 
bazilikák felszentelése, 

Szent Noé 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Margit édesanyáért és † családtagjaiért 

SZOMBAT,  
november 19. 

Árpád-házi Szent Erzsébet 
(Szent Abdiás, Szent Geláz) 

  8:00 - 12:00 óráig a templom nyitva csendes imádságra 
 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Mihályi Katalinért és családjáért 

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP,  
november 13. 

KRISZTUS KIRÁLY 
(Szent Mechtild,  

Szent Ödön-Edward, 
Valois Szent Félix) 

  9:00 szentmise élő Piroskáért és Rudolfért 
11:00 szentmise híveinkért; 

 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Malvinért akit hétfőn temetünk; 

† Erzsébet édesanyáért és nagymamáért 
19:00 vesperás 

 

 

 
A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 

megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 


