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A Család Éve

ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS van a mai,
vasárnapon a Magyar Katolikus Karitász és az
intézményei javára, mivel a héten, november 19-én volt
Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a karitász védőszentjének
ünnepe. Az adományokat a szentmisék után a kijáratoknál
gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük. A karitász-gyűjtés
miatt a szokásos „harmadikvasárnapi” gyűjtés az új
plébánia javára, most elmarad.
SZJA 1%: A Püspöki Konferencia titkárától kapott
tájékoztatás szerint az idén több mint 600 ezren
rendelkeztek személyi jövedelemadójuk egy százalékáról a
Katolikus Egyház javára. A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia köszönetét tolmácsoljuk minden felajánlónak,
akik ilyen módon is kifejezték a Katolikus Egyházhoz való
tartozásukat. Isten fizesse meg!
KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Ma
vasárnap, Krisztus Király vasárnapja, egyben az egyházi
év utolsó vasárnapja.
ISTENI IRGALMASSÁG ÓRÁJA: ma délután 3
órától a Jézus Szíve Családja imaközösség szentórát tart,
amelyre mindenkit szeretettel várnak.
SZENTSÉGIMÁDÁS: Ma délután 5 órától
megtartjuk a szokásos vasárnapi szentségimádást is.
ADVENT: Jövő vasárnap, november 27-én, Advent
első vasárnapja lesz. Adventben a hajnali „Rorate” misék
hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán és
pénteken a rorate után 1/2 7-től a reggeli dicséretet
énekeljük, majd 7 órakor kezdődik a rádiós szentmise.
Kedden és csütörtökön beszélgetésre, teázásra hívják a
fiatalok a kedves Híveket a kistemplomba. A kedd reggeli
roratékon Regnumos fiatalok gitáros csoportja végzi az
énekes szolgálatot.
ADVENT FOLYAMÁN a RORATE szentmise
miatt hétköznaponként nem lesz reggel 8 órakor

szentmise.
AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a
gyertyagyújtás. A 6 órai szentmiséket meghívott atyák
celebrálják. Első gyertyagyújtás november 26-án,
szombaton lesz. Az ezt követő 6 órai szentmisét dr. Gaál
Endre, nagyprépost mutatja be. December 3-án Forgács
Alajos, kelenföldi plébános atya, december10-én dr.
Válóczy József atya, az Esztergomi Hittudományi

Krisztus Király Vasárnapja
Főiskola tanára, és december 17-én dr. Török Csaba
atya, a krisztinavárosi káplán atya mondja.
ADVENTI LELKI NAPOK: December 3-án,
szombaton tartjuk a felnőttek lelki napját a
kistemplomban, 9 órától 14 óráig. A lelki napot vezeti
Horváth Zoltán atya, a terézvárosi Szent Teréz Plébánia
plébánosa. Ugyanezen a napon lesz az alsó- és felső
tagozatos diákok lelki napja is az új plébánia épületben
(Ignotus u.9.) 9 órától 14.30-ig.
SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Ebben
az adventben is szeretnénk megszervezni a „Szállást keres
a Szent Család” nevű adventi gyakorlatot, amely közös
családi imára és több család
közös imájára ad
lehetőséget.
Egy kép, ill. gyerekrajz, a hozzá kapcsolódó
útmutatóval, javasolt imádságokkal és énekekkel, vándorol
családról családra.
A képet váró család egy este a képet hozzá eljuttató
családdal közösen imádkozik, a képet fogadó család
lakásán. (1. este).
Következő napon a családtagok gyűlnek össze imára
a kép körül, illetve meghívhatnak erre az estére akár
másokat is. (2. este).
A rákövetkező napon továbbviszik a képet a
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal
imádkoznak együtt.(3. este).
A közös imához segédanyagot mellékelünk ugyan, de
egyénileg teljesen szabadon alakítható a közös este. A
jelentkező családok megkapják a pontos beosztást, hogy ki
kitől kapja, és kinek adja tovább a képet. Telefonon vagy
e-mailben egyeztethetnek előre.
Ha a család szívesen részt venne ebben az adventi
közös imában, akkor a nagytemplomban az ingyenes
asztalon található jelentkezési lap kitöltésével ezt
jelezheti. Név, cím, telefon, e-mail-cím megadása után
szíveskedjenek bekarikázni vagy más módon megjelölni
azt a legkevesebb három egymás utáni napot, amikor a
család otthon van, s a fogadásra, és a családi imára továbbá
a kép továbbvitelére módja és lehetősége van.
Háromnál több napot, esetleg többször három napot is
be lehet jelölni, ezzel a beosztás elkészítését könnyítenék
meg.
A kitöltött részt legkésőbb november 24-ig kérjük
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visszaküldeni e-mailben avargedo@t-online.hu címre
Várgedő Annamáriának, vagy papíron leadva az irodában.
E szép, közös adventi családi imánkat JÉZUS
KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ bőséges
áldással és örömmel jutalmazza! Ezt kívánják szeretettel
Zoltán Atya és a szervezők
KISMISE: Ma, vasárnap, a hónap harmadik
vasárnapján, ebben az évben bevezetett szokásunkhoz
híven a kisgyermekes családok miséjét a nagytemplomban tartjuk. Ide várjuk 9 órára szentmisére a kismisén
résztvevő családokat is és természetesen mindazokat, akik
erre a szentmisére járnak rendszeresen. Ezzel az új
szokással azt szeretnénk elérni, hogy a két templomban,
ugyanabban az időben tartott szentmisének a résztvevői
ilyen módon találkozzanak egymással, és erősödjék a
közösség. A nagytemplomba járó kedves Hívek is
örömmel láthassák a felnövekvő generáció népes kis
csapatát.
A KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA következő előadása ma, vasárnap, este 7 órakor lesz a
kistemplomban. Meghívott előadó: Matuska Márton,
újságíró, Újvidékről. Előadásának címe: „Pásztoraink a
Golgotán” Délvidéki tragédiánk 1944-1945. A szörnyű
vérengzés következtében vértanúhalált halt szerzetesekről
szól majd az előadás. Várjuk az érdeklődőket!

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
következő hittanórája november 21-én, hétfőn, este 7
órakor lesz a kistemplomban.
UTOLSÓ JÓTÉKONYSÁGI ÁRVERÉS: A fiókok
mélyén heverő vagy dobozokban, eldugott helyekre félre
tett és hosszú évek óta elő nem vett tárgyak lehet, hogy
másoknak tetszenek. Kérjük a kedves Híveket, hogy
hozzanak régi, a II. világháborút megelőző időkből
származó porcelán, üveg, ezüst tárgyakat, vagy bizsukat,
ékszereket, régi pénzeket, kitüntetéseket, kisebb képeket
stb. Amint az elmúlt években, úgy most is ezeket
árvereznénk el és a befolyó pénzt az új plébánia és
közösségi ház belsőépítészeti munkálatainak befejezésére
adnánk. Ha mindenki csak egy szép tárgyat hoz is, biztos,
hogy amint az eddigi években, úgy most is szép, gazdag
anyag gyűlne össze és jelentős segítséget tudnánk így
nyújtani a munkákhoz. A tárgyakat Schrődl Andrásné
veszi át november 20-án és 27-én 10 órától 12.30-ig, és
délután 17 órától 19.30-ig a torony földszintjén a
könyvtárban. Elérhető még a budai várban lévő Fortuna
Antik Régiségboltban, Fortuna Udvar, Hess András tér 4.
Telefonszáma: 06/20/913-3683. Az árverés előre láthatóan
december hónapban lesz.
MAJORI BÁL: 2012. január 28-án, szombaton
kerül megrendezésre egyházközségünk bálja, a Majori Bál.
Szeretnénk, ha egyházközségünkből szép számmal
eljönnének és részt vennének rajra. Nagy örömmel
vennénk, ha a nyitótáncba is sokan bekapcsolódnának.
Ezért szeretettel várunk minden kedves jelentkező táncos
párt. A próbák előre láthatólag vasárnaponként lesznek,
este 6 órától fél 8-ig a kistemplomban. Jelentkezni lehet
e-mail-ben: opor.karesz@gmail.com. Jelentkezési határidő: november 20. Első próba: november 27-én délután 6
órakor a kistemplomban.
JÓTÉKONYSÁGI BÁL: A budai várban lévő,
1687-ben alapított Budapesti Egyetemi Katolikus
Gimnázium és Kollégium 2011. november 26-án 19 órai
kezdettel rendezi meg első alkalommal a Hadik András
Hagyományőrző Jótékonysági Huszár bált. A bál
fővédnökei: Dr. Erdő Péter bíboros úr, Dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, Dr. Hende Csaba honvédelmi

miniszter,
valamint
Tarlós
István,
Budapest
főpolgármestere. A bál bevételével az Egyetemi Katolikus
Gimnázium nevelő-oktató munkáját kívánják segíteni. A
bál részletes tájékoztatója a hirdetőtáblán olvasható.
Jegyek a plébánia irodájában vehetők 8000.- Ft.-os árban.
KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA: Lénárd Ödön, a
leghosszabb börtönbüntetést letöltő piarista atya, versei és
lelkigyakorlatos könyve kikölcsönözhető könyvtárunkból,
vasárnap 10-től 12 óráig, vagy csütörtökön ½ 6 és ½ 7
között.
GYERMEKOTTHON TÁMOGATÁSA: Az Isten
Mosolya Katolikus Közösség már második éve segít Böjte
Csaba gyermekotthonaiban. Ezúttal a kovásznai Apor
Vilmos Gyermekotthont szeretnék anyagiakkal támogatni.
Ezért kérik egyházközségünk Híveit is, hogy, ha kisebb
vagy nagyobb felajánlásokkal tudnák támogatni a
gyermekotthont, tegyék meg. A pénzadományok leadhatók
a plébánia irodájában. Az adományokat személyesen viszi
el a közösség az otthonba, előreláthatólag november 3.
hetében.
„MEGSZELÍDÜL A GYÁSZ OKOZTA BÁNAT”
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyászolók sorstárs
csoportjába mindazokat a testvéreinket, akiknek régebben
vagy a közelmúltban kellett szembenézni a halálokozta
fájdalommal, akiknek segítség, ha van kivel megosztani
gondjaikat, érzéseiket és együtt keresni a továbblépés
lehetőségeit. Találkozás helye: a Bp. I. ker. Batthyány
téri Szent Anna Plébánia hittanterme. (Aranyhal u.1. a
templom mögötti utca) Időpontja: kéthetente szerda este
18.00-tól 19.30-ig. 2011. nov. 23; dec. 7; 21. Az
együttléteket
sorstársak
segítő
bevonásával
Az
összejöveteleket Tegzes Katalin nővér vezeti.
SZENTEK ÉLETE
(Az ADOREMUS novemberi száma alapján)
November
ALEXANDRIAI SZENT KATALIN szűz és vértanú
A hagyomány szerint Alexandriában született.
Éleslátása, bölcsessége és lelki erőssége voltak jellemző
tulajdonságai. Maxentius császár halálos fenyegetése
ellenére megtagadta az áldozat bemutatását, és
keresztvetéssel igazolta keresztény voltát. Bátran
megvallotta, hogy Krisztust követi. Filozófusok és költők
művei vezették arra a meggyőződésre, hogy a világ
bölcsessége hiábavaló. 305-ben szenvedett vértanúságot.
Földi maradványait a róla elnevezett Sínai-hegyen lévő
híres kolostorban tisztelik.
A HÉTEN LESZ:
Hétfőn: A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban
Kedden: Szt. Cecília szűz és vértanú e.
Csütörtökön: Dung-Lac Szt. András áldozópap és társai,
vietnámi vértanúk e.
Pénteken:Alexandrai Szt. Katalin szűz és vértanú e.
Szombaton: Szűz Mária szombatja e.
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Gáspár Zoltánné (XI.22.)
Dr. Andor Györgyné (XI.23.)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Nov. 25-én, pénteken este 6 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :
Vasárnap: Ez 34,11-12.15-17; Kor 15,20-26a; Mt 25,31-46
Hétfő: Zak 2,14-17; Mt 12,46-50
Kedd: Dán 2,31-45; Lk 21,5-11
Szerda: Dán 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lk 21,12-19
Csütörtök: Dán 6,11-27; Lk 21,20-28
Péntek: Dán 7,2-14; Lk 21,29-33
Szombat: Dán 7,15-27; Lk 21,34-36
Vasárnap: Iz 63,16b-17.19b;64,1.2b.3-8; 1Kor 1,3-9; Mk
13,33-37

