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ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP – KRISZTUS, A MINDENSÉG KIRÁLYA 

Abban az időben mikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott, a 
főtanács tagjai pedig gúnyolódtak: „Másokat megszabadított – mondták –, most 
szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja.” Gúnyt űztek 
belőle a katonák is, odamentek és ecettel kínálták: „Ha te vagy a zsidók királya, 
szabadítsd meg magadat!” – mondták. Felirat is volt a feje fölött: Ez a zsidók 
királya. 

Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Messiás? 
Szabadítsd meg hát magadat és minket is.” A másik rászólt: „Nem félsz az 
Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink méltó 
büntetését kapjuk. De ez semmi rosszat sem tett.” Aztán hozzá fordult: „Jézus, 
emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel.” Ő ezt válaszolta neki: 
„Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” 

Lk 23,35-43 

H I R D E T É S E I N K 

Tegnap volt Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe. Ebből az alkalomból, amikor a 
szentmiséről távoznak, a főkapunál egy-egy szelet kenyeret vehetnek át karitász 
csoportunk tagjaitól. Emlékeztessen minket ez a darab kenyér szükséget szenvedő 
embertársainkra, különösen az éhségtől illetve háborútól szenvedőkre, és a 
környezetünkben élő legszegényebbekre. Értük gyűjtünk ma a szentmisék után, a 
Katolikus Karitásznak a kijáratoknál található külön perselyekben.  

Csatlakozva a Karitász „Segítő kéz” elnevezésű országos akciójához, jövő 
vasárnapig tartós élelmiszert gyűjtünk a válságos helyzetbe került családok és 
rászorulók javára.  

Szeretettel hívjuk és várjuk kedves Testvéreinket a „Szállást keres a Szent Család” 
ádventi imaláncba, amelybe ma este még lehet jelentkezni a sekrestyében, illetve 
elektronikus levélben. A szentképeket és az ajánlott imaszövegeket jövő szombaton 
az esti szentmise alkalmával indítjuk útjára. 

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

 

Még mintegy 20 db, karácsonyi „cipősdoboz” ajándékot kérünk kedves 
Testvéreinktől a tésenyi gyermekek számára. Az ajándékra váró címzettek életkora a 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/103nw6rlQL8TPDnsLqAivE3glb-
E29w8bFaIc8Rgxevo/edit#gid=0 linken látható, felajánlásokat a 
horvathorsolya56@gmail.com címre várjuk még e héten. Amennyiben pénzzel 
szeretnének hozzájárulni az ajándékozáshoz, azt a megszokott módon, személyesen 
a sekrestyében, illetve a plébánián, vagy átutalással a plébánia bankszámláján 
keresztül tehetik meg. (CIB Bank 10700419-65647879-51100005, Téseny karácsony 
közleménnyel). Az elkészült csomagokat december 1-6-a között lehet majd leadni a 
sekrestyében vagy a plébánián. 

Közös ádventi koszorúkötést szervezünk szombaton délelőtt 10-13 óra között a 
cserkészotthonban. Jelentkezni 2000 Ft befizetésével november 22-én, kedden 12 
óráig a sekrestyében vagy a plébánián irodai időben, illetve a zseszter@freemail.hu 
címen, vagy a facebookon az eseménynél lehet. Az esti szentmise keretében kerül 
sor a templomi és az otthonainkba szánt koszorúk megáldásra. 

Ugyancsak szombaton este gitáros szentségimádás lesz a szentmise után. 

November 27-én, ádvent első vasárnapján délelőtt karitász munkacsoportunk 
jótékonysági vásárt rendez a templom melletti 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-ától, hétfőtől péntekig reggel fél 7 órakor 
roráte szentmise lesz templomunkban. A roráték után szerény agapéval várjuk a 
testvéreinket. A szombati és vasárnapi miserend nem változik.  

Szeretettel várjuk a gyermekes családokat december 3-án fél 10-től 13 óráig: 
„Adventi elcsendesedés” lelki délelőttre. Jelentkezni a  
https://forms.gle/SYZSpzV9P9sQgHCv8 linken lehet.  
József atya gyónási lehetőséget biztosít, melyre jelentkezni anonim módon a 
https://forms.gle/V35tcUByCKqw8b5v5 űrlapon lehet. A részletes programot 
kiküldtük a családos listára. Aki nem kapott értesítést, a listára feliratkozhat 
plébániánk honlapján: Plébániai információk/Levelezőlistáink/Gyermekes családok 
levelezőlistája. A gyerekek felügyeletét megoldjuk. Mindenkit szeretettel vár az 
együttlétre a Közösségépítő csoport!   

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

December 15-én, csütörtökön délután 4 órakor a Szent Gellért iskola 
növendékeivel karácsonyváró műsorral várjuk nyugdíjas Testvéreinket. További 
részleteket később hirdetünk.  
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Krisztus Király, Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól – 

 Jöjjön el a Te országod! 

Krisztus Király, a láthatatlan Isten képmása – Jöjjön el a Te országod! 

Krisztus Király, örök Főpapunk – Jöjjön el a Te országod! 

Krisztus Király, legfőbb törvényhozónk – Jöjjön el a Te országod!  

Krisztus Király, utunk és életünk – Jöjjön el a Te országod! 

Krisztus Király, irgalom és szeretet királya – Jöjjön el a Te országod! 

Krisztus Király, országod nem e világból való – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, gúnyolt és megvetett király – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, tövissel koronázott király – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, a halálon diadalmas király – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, Igéd és Egyházad által – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, az Oltáriszentség által – Uralkodjál a szívünkben! 

Krisztus Király, királyok Királya – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, minden idők Királya – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, a béke Fejedelme – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, örök dicsőség Királya – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, akinek uralma nem ér véget – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, aki a kerubok fölött trónolsz – Uralkodjál a nemzeteken! 

Krisztus Király, aki letaszítod trónjáról a zsarnokot – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki a gonosz hatalmát megtöröd – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki a kereszten legyőzted a poklot – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki föltámadtál a halálból – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki eljössz szentjeid fényességében – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki ítélsz eleveneket és holtakat – Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, aki könyörögtél értük: ,,Atyám, bocsáss meg nekik…” – 

Uralkodjál ellenségeiden! 

Krisztus Király, igaz Isten és igaz Ember – Jöjjön el a Te országod! Ámen. 

- Krisztus Király litániájából- 

–        –  

Közelednek a téli hidegek. A templom fűtésére nem érvényesek a lakossági 
kedvezmények, a sokszorosára nőtt gázár mellett nem tudnánk a számlát kifizetni. 
Ezért a templomot csak a leghidegebb vasárnapokon, valamint az esetleges 
fagykárok megelőzése céljából fűtjük. Kérjük, gondoljanak erre, ha majd a kemény 
hidegben templomunkba indulnak! 

A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 
megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 34. VASÁRNAP,  
november 20. 

KRISZTUS KIRÁLY 
(Szent Mechtild,  

Szent Ödön-Edward, 
Valois Szent Félix) 

  9:00 szentmise élő Piroskáért és Rudolfért; 
Róbert gyógyulásáért; élő Annáért és családjáért 

11:00 szentmise híveinkért; † Sándor lelke üdvéért; 
† Teréz és Miklós szülőkért 

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

† Erzsébet édesanyáért és nagymamáért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, november 21.  
Szűz Mária bemutatása a 

templomban 

  8:30 Marosi Ferencné temetése a Farkasréti temetőben 

 

KEDD, november 22.  
Szent Cecília 

  8:00 szentmise édesanya gyógyulásáért 

 

SZERDA, november 23. 
Római Szent Kelemen, 

Szent Kolumbán 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise † családtagokért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
november 24.  

Dung-Lac Szent András 
és vietnámi 

vértanútársai 
(Szent Krizogonusz,  

Szent Flóra) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Etelka, Sebestyén, Judit és Károly 

nagyszülőkért 

PÉNTEK,  
november 25. 

Alexandriai Szent Katalin 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Mihály és Teréz szülőkért 

SZOMBAT,  
november 26. 

Szent Szilveszter apát, 
Szent Konrád 

  8:00 - 11:00 óráig a templom takarítása 

16:30 Szemes Emilné temetési szertartása 
18:00 szentmise † Imréért születésének 100. évfordulóján 

és † Andorért 
19:00 gitáros szentségimádás 

ÁDVENT 1. 
VASÁRNAPJA,  
november 27. 
(Szent Virgil) 

  9:00 szentmise élő családtagokért 
11:00 szentmise híveinkért; egy éve † Hendi Ilmáért; 

† Karsay Ferencért; † szülőkért és nagyszülőkért; 
élő Katalinért; † Sándor lelke üdvéért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise †Rumpler Ferencért halálának 35. évford. 
19:00 vesperás 

 


