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ÁDVENT 1. VASÁRNAPJA 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Amikor az Emberfia eljön, 
ugyanaz történik, mint Noé napjaiban. A vízözön előtti napokban az emberek 
ettek, ittak, nősültek és férjhez mentek –, egészen addig a napig, amikor Noé 
beszállt a bárkába. Semmit sem sejtettek mindaddig, míg be nem következett a 
katasztrófa, és a víz el nem sodorta mindannyiukat. Így lesz ez akkor is, amikor az 
Emberfia eljön. Ha akkor ketten lesznek kint a mezőn, az egyiket fölveszik, a 
másikat otthagyják. Ha két asszony őröl a malmával, az egyiket fölveszik, a másikat 
otthagyják. 

Virrasszatok tehát, mert nem tudhatjátok, mely napon jön el a ti Uratok! Mert 
nyilvánvaló, hogy ha a ház gazdája tudná, hogy melyik órában jön a tolvaj, fenn 
virrasztana, és nem hagyná, hogy betörjenek a házba. Legyetek tehát ti is készen, 
mert az Emberfia abban az órában jön el, amikor nem is gondoljátok. 

Mt 24,37-44 

H I R D E T É S E I N K 

Köszönjük a templom nagytakarításában nyújtott segítséget, valamint a 
cserkészeknek az adventi koszorú elkészítését és helyére függesztését! 

A 9 órai szentmise után várjuk az 5 évnél idősebb gyermekek jelentkezését a 
karácsonyi pásztorjátékra. 

Ma délelőtt karitász munkacsoportunk ádventi jótékonysági vásárt tart a 
templom melletti parkolóban.  

Csatlakozva a Karitász „Segítő kéz” elnevezésű országos akciójához, a mai 
vasárnapon még fogadunk tartós élelmiszert a válságos helyzetbe került családok és 
rászorulók javára.  

Köszönjük a karácsonyi ajándék „cipősdoboz” felajánlásokat. Az elkészült 
csomagokat december 1-6-a között várjuk a sekrestyében és a plébánián. 

Hamarosan elkezdjük a templom karácsonyi díszítését, amire köszönettel 
fogadunk adományt a sekrestyében, az irodában vagy átutalással egyaránt.  

 

Ádvent hétköznapjain, november 28-ától, hétfőtől péntekig reggel fél 7 órakor 
roráte szentmise lesz templomunkban. A roráték előtt mintegy 8 perccel együtt 
végezzük az Úrangyala imádságot. A szentmisék után agapé lesz az oratóriumban, és 
ezzel egyidőben csendes szentségimádás a templomban, egészen 8 óráig.  

Szombaton este 6 órakor, vasárnap reggel 9-kor, 11-kor és este 6 órakor lesz 
szentmise. Ádventi gyertyagyújtás szombatonként lesz, az esti szentmise keretében.  

A megszokott szentségimádási alkalmak ádventi időben is ugyanúgy lesznek, 
mint eddig voltak: szerdánként minden héten délután 4-től 6-ig, és első csütörtökön 
déltől este 8-ig.  

A héten csütörtökön is és pénteken is délután 5 órától lesz gyóntatás, 
csütörtökön Gájer László atya is fog gyóntatni. 

A héten első csütörtök lesz. Szeretettel buzdítunk mindenkit, hogy éljen a 
szokásos lehetőséggel, hogy déli 12 órától este 8-ig többször is nyílik lehetőség 
csendes szentségimádásra. Különösen kérjük azok jelentkezését, akiknek jelenlétére 
biztosan számíthatunk.  

17 órától együtt imádkozzuk a rózsafüzért a Rózsafüzér Ttársulat vezetésével, 18 
órától pedig a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórájával folytatódik a 
szentségimádás. A mostani első csütörtökön 15 órakor gyászmise is lesz aznap 
temetett testvérünkért. 

Pénteken, a hónap első péntekén este 6 órakor is lesz szentmise az Emmánuel 
Közösség szervezésében. Utána, 7 órától szentségimádásukhoz csatlakozhatunk, 
egészen este 9 óráig. Az Imaiskola (hittan felnőtteknek) is meg lesz tartva, a 
szentmise után a plébánián.  

A héten első szombat lesz, reggel 8-tól rózsafüzér imádságot végzünk, mind a 
négy füzér elimádkozásával.  

A Széll Kálmán téren szombatonként délután 5 órakor ádventi gyertyagyújtás lesz 
ökumenikus ima keretében. Mindenkit szeretettel várunk!  

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

December 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén a rorátén kívül este 6 órakor is 
lesz ünnepi szentmise. 
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December 11-én, vasárnap a 9 órai szentmisére várhatóan templomunkba is 
ellátogat a Mikulás, vagyis Szent Miklós.  

December 15-én, csütörtökön délután 4 órakor a Szent Gellért iskola 
növendékeivel karácsonyváró műsorral várjuk nyugdíjas Testvéreinket. További 
részleteket később hirdetünk.  

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

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

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. december 

Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk, hogy minden Testvérünk nyitott szívvel 
befogadja az örömteli karácsonyi üzenetet: Megszületett Megváltónk! Imádkozzunk 
nélkülöző, magányos testvéreinkért. 

Szent László Imacsoport: Adjunk hálát az elmúlt egyházi évért, és kérjük, hogy a 
karácsonyt békében tölthesse a Föld minden országa. 

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk, hogy az emberi fejlődésért 
elkötelezett önkéntes szervezetek találjanak olyan személyeket, akik vágynak arra, hogy 
elköteleződjenek a közjó szolgálatában, és mindig új utakat keressenek a nemzetközi 
együttműködésre. 

Á D V E N T – Ú R J Ö V E T 
Himnusz a zsolozsmából 

 

 

 

 

 

 

 
Atyának dicséret legyen 
és Gyermekének győzelem, 
s a boldog Lángot ővelük 
örökre áldja énekünk. Ámen. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 Edna gyógyulásáért; 

†Rumpler Ferencért halálának 35. évfordulóján 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, november 28.  
Marchiai Szent Jakab 

  6:30 roráte szentmise jószándékra 

KEDD,  
november 29.  

  6:30 roráte szentmise élő Domonkosért és családjáért 

  8:30 Szőke Sándor temetése a Farkasréti temetőben 

14:30 gyászmise Nádas Lászlóért 

SZERDA,  
november 30. 

Szent András apostol 

  6:30 roráte szentmise élő Dénesért és családjáért 
utána gyóntatás 

  8:00 szentmise † családtagokért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
december 1.  

Szent Blanka, Szent 
Charles de Foucauld 

  6:30 roráte szentmise papokért, papi hivatásokért 

13:00 Túriné dr. Lehóczky Lídia temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

12:00 az elsőcsütörtöki szentségimádás kezdete 
15:00 gyászmise aznap temetett Lídiáért 
17:00 rózsafüzér imádság  
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 

PÉNTEK, december 2. 
Szent Lúciusz,  

Szent Szilvánusz 

  6:30 roráte szentmise papokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise az Emmánuel közösség számdékára 

utána szentségimádás, kb. 21 óráig 

SZOMBAT,  
december 3. 

Xavéri Szent Ferenc 
(Szent Szofoniás) 

  8:00 közösen elmondjuk mind a négy rózsafüzért.  
Utána a templom nyitva 12 óráig  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Ilona, Piroska és Zita testvérekért 

ÁDVENT 2. 
VASÁRNAPJA,  
december 4. 

(Damaszkuszi Szent 
János, Szent Borbála) 

  9:00 szentmise hálából élő Ágnesért 
11:00 szentmise híveinkért; 

† Katalinért és Gyuláért, haláluk 20. évfordulóján 

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

 

Harsanva szóló hang kiált, 
szétoszlat már minden homályt, 
elűzi messze álmaink; 
az égből Krisztus fénye int. 

Serkenjen már a szennyesen, 
kábultan alvó értelem: 
új csillag fénylik odafenn, 
hogy minden átkot elvegyen. 

A Bárányt küldi már az Ég 
leróni adósságaink: 
mindnyájan bűnbocsánatért 
kiáltozzunk könnyek között. 

Hogy majd ha fénye újra gyúl 
s a földre félelem borul, 
részünk ne büntetés legyen, 
hanem jóságos védelem.  

 


