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Vasár- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás miséken
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Rorate
A hajnali szentmisék november 29-tıl, hétfıtıl minden hétköznap reggel 6
órakor kezdıdnek.
Lélekzetvételnyi csend
November 29-tıl kezdve hétfınként este 7-tıl szeretettel várunk mindenkit
egy rövid zenés esti dicsıítı imádságra.
Elsőpéntek
Az elsıpéntekes betegeket december 3-án és 10-én látogatjuk.
Gyertyagyújtások
Advent vasárnapjainak elıestéjén ¾ 6-kor gyújtjuk meg az
adventi koszorú gyertyáit.
Szent Miklós ünnepe
December 5-én, vasárnaptól kezdve elindítjuk a szeretetcsomagok
győjtését. Kérjük a gyermekeket, hogy játékaikból és a Mikulás-napi
édességeikbıl jó szívvel ajánljanak fel a rászorulóknak.

December 5-én, vasárnap délután 2-kor szeretettel
várjuk a gyermekeket a plébániai játszóházba, ahol 4
órakor ellátogat hozzánk a templomba a Mikulás.
A Mikulás kedves fogadásában a plébániánk hittanosai
valamint a Péterfy Sándor Evangélikus Iskola
katolikus hittanosai lesznek segítségünkre.
December 6-án, hétfın reggel 6-kor görögkatolikus
szentmise lesz, melyet Tóth András parókus mutat be.

Lelkigyakorlat
Adventi lelkigyakorlatunk december 16-án, 17-én és 18-án, csütörtökön,
pénteken és szombaton lesz a hajnali szentmisék keretében.
Szálláskeresés
December 16-tól tartjuk a szálláskeresés szép
adventi hagyományát. Szeretettel kérjük, hogy
iratkozzanak fel a kitett papírra azok a családok, akik
szívesen fogadnák a Szent Család szobrát
otthonaikba.
Gitáros szentmise

December 18-án, szombaton az esti szentmisén plébániánk gitáros énekés zenekara fog énekelni.
Szenteste, Karácsony
December 24-én, pénteken reggel 6 órakor lesz az utolsó ünnepélyes
rorate. Délután 4 órakor pásztorjáték. Este 10 órakor és éjfélkor
szentmise, a 10 órás szentmisét Jézus jászolba helyezésével kezdjük.
December 25-én a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.
December 26-án, Szent Család vasárnapján a délelıtt 10 órakor kezdıdı
szentmisét latin nyelven imádkozzuk.
Délután 4 órakor szentmise lesz a családokért.
A prédikáció helyén megismételjük a pásztorjátékot, és
a mise végén külön-külön megáldjuk a
családokat.
December 31-én, este 6 órakor hálaadó szentmise év végi beszámolóval.
Éjjel fél 12-tıl Szentségimádás.
Előretekintés januárra
Január 1-jén, szombaton a szentmisék vasárnapi rend szerint lesznek.
Az elsıpéntekes betegeket január 7-én és 14-én látogatjuk.

Rónay György:

Advent elsı vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tőzre dobhatsz, Kertész, mert nem terem meg
korcs ágaimon más, mint a halál?
Amikor jelek lepik el a mennyet,
álmunkból kelni itt az óra már.
De ha hozzám jössz, pedig megüzented,
angyalod mégis álomban talál.
Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bıség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!

Az éberen várakozó tanítványok imája
Várja a mi lelkünk az Urat,
jobban, mint az ırök a hajnalt,
mert tudjuk, még egy kis idı,
és újra velünk leszel, Üdvözítınk.
Óvj meg minket attól,
hogy velünk kelljen perbe szállnod,
hogy dicsıséged elé nem a te szolgálatod ruhájában álltunk.
Add, hogy mint az Úr szolgálóleánya,
szívünkben ırizzük tetszésed keresését.
Legyen velünk a te kegyelmed,
és jöjj el, Urunk, ne késlekedj!

Adventi elmélkedés
„Ne aggódjatok az életetekért... Ti keressétek elıször az Isten országát és
annak igazságát és mindent megkaptok hozzá.” (Mt. 6,25)
A mai világ egyik legnagyobb gondja, hogy talán nem hiszünk az Isteni
gondviselésben. Logikus, hogyha nem az Isten szeretetétıl várom életem
ajándékait, akkor én kell, hogy magamnak kiharcoljam, kiügyeskedjem
azokat az értékeket, mindennapi javakat, amikre szükségem van. A hívı
ember számára az Isteni gondviselés egy garancia: elég a mának a maga
baja, a holnapi nappal nem kell, hogy törıdjek, mert az Isten jósága
gondomat viseli. Ha nem hiszek, akkor magam kell a magam számára, a
holnapra, a holnaputánra, és a mindennapokra garanciát biztosítanom.
Ilyenkor jön az emberi önzés, kapzsiság, a harácsolás, a győjtés vágya, és
itt nincs megállás, sosincs „elég”.
Krisztus ingyen jött közénk, ıt nem kiérdemeltük, vagy megszereztük,
hanem ı önként, szeretetbıl jött közénk, adta magát nekünk. Életem igazi
értékei Isten ajándékai. Minden, amim van, ajándék. Egészségem,
barátaim, hivatásom, világnézetem, mind–mind ajándék, amit csak
köszönni tudok a Mindenhatónak. Egy-egy gyerek csendes kibontakozása
az otthonban, jó irányban való fordulása, még ha küzdöttünk is érte,
ajándék, kegyelem. Bonthatok vitorlát szél nélkül, de nem repülhetek. A
verejtékesen gyöngyözı aranyásó térdre borulva hálát ad az aranyrögért,
melyet lelt, pedig a munka az övé volt, de tudja: az érték ajándék, az az
Istené.
Az anyagiakkal való viszonyunk rendezéséhez az elsı lépés talán az
lenne, ha élı hittel, hosszan elmélkednénk Jézus sok-sok szép biztató
beszédén: Nézzétek az ég madarait és a mezık virágait, nem vetnek, nem
aratnak, Mennyei Atyám táplálja ıket. Szeretettel azt mondja nekünk: mit
aggodalmaskodtok,
hisz
egyetlen
könyökkel
sem
tudjátok
meghosszabbítani az életeteket, sıt egyetlen hajszálatokat sem tudjátok
fehérré vagy feketévé tenni. Keressétek ti Isten országát, és mindent
megkaptok ráadásként.
Sebeinkre a Gondviselésbe vetett hit gyógyír lehet.

Böjte Csaba testvér

