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Olvasmány
Jer 33, 14–16
Íme, jönnek majd napok - mondja az Úr - amikor teljesítem a jót, amelyet Izrael házának
és Juda házának megígértem:
Azokban a napokban és abban az időben igaz sarjat támasztok Dávidnak, aki jogot és
igazságot teremt az országban. Azokban a napokban megszabadul Juda, és biztonságban
él Jeruzsálem. És a várost így hívják majd: „Az Úr a mi igazságunk!”

Szentlecke
1 Tessz 3, 12–4, 2
Testvéreim!
Gyarapítson és gazdagítson titeket az Úr
a szeretetben egymás és mindenki iránt,
mint ahogy mi is szeretünk titeket. Tegye
állhatatossá szíveteket, hogy feddhetetlen
szentségben állhassatok Istenünk és Atyánk
elé, amikor a mi Urunk, Jézus majd eljön,
összes szentjének kíséretében.
Továbbá kérünk és intünk titeket, testvérek, Urunkban, Jézusban: Megtanultátok tőlünk, hogyan kell Istennek tetsző életet élnetek:
éljetek is hát így, s haladjatok egyre előbbre. Hiszen tudjátok, milyen utasításokat adtunk
nektek Urunk, Jézus által.

Evangélium
Lk 21, 25–28. 34–36
Jézus ezeket mondta tanítványainak a világ végéről:
„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett
rettegés támad a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek
megdermednek a rémülettől, miközben várják, hogy mi történik a világgal. A mindenség
összetartó erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőkben
nagy hatalommal és dicsőséggel.
Amikor mindez beteljesedik, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett
megváltásotok.
Vigyázzatok, hogy el ne nehezedjék szívetek tobzódásban, részegeskedésben és az evilági gondokban. Így majd nem ér készületlenül benneteket az a nap. Mint a csapda, úgy
csap le mindazokra, akik a földön laknak. Virrasszatok hát és imádkozzatok szüntelenül,
hogy megmeneküljetek attól, ami majd bekövetkezik, és megállhassatok az Emberfia színe
előtt.”
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Advent első vasárnapja
Amikor a fák gyümölcsöt teremnek,
tudhatjátok, hogy közel van a nyár.
Tűzre 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.

HIRDETÉS

2015. november 29.
Advent 1. vasárnapja

Meg akartál rajtam teremni, rossz fán;
Nem voltál rest naponta jönni hozzám.
Ajtóm bezártam. Ágam levetett.
Éjszakámból feléd fordítom orcám:
boríts be, Bőség! Irgalom, hajolj rám!
Szüless meg a szívemben, Szeretet!
Rónay György

A jövő héttől roráte misékre várjuk a kedves híveket reggelente 6.30-tól,
hétfőtől szombatig.
A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus Szíve-litániát
imádkozzuk.
December 5-én, szombaton délután 16 órától Mikulás-délutánra hívjuk a
hittanos gyerekeket és szüleiket a plébánia hittantermébe.
December 6-án lesz elsővasárnap. Ezen a napon 15 órától rózsafüzért
imádkozunk a plébánia hittantermében, majd filmvetítésre kerül sor.
December 6-án folytatódik Vasárnap esti dicséret című sorozatunk. Az
esti szentmise zenei szolgálatában közreműködik Hadobásné Bálint Zsuzsa énekművész, orgonán kíséri Kolbné Dancsik Nóra.
December 6-án, vasárnap 18 órakor tartják a felsővárosi Szent Miklós
templom búcsúját. Az ünnepi szentmisét bemutatja Pálfai Zoltán atya.
December 9-én, szerdán 18 órai kezdettel adventi zenei estre várjuk a
kedves híveket a Katolikus Házba.
A karácsony előtti időszakban lelkipásztoraink szívesen fölkeresik otthonaikban is azokat az idős vagy beteg testvéreket, akiknek a hozzátartozói
ezt kérik.
A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben a plébánián lehet íratni.
Hálásan köszönjük a hívek nagylelkű adományát, melyet a múlt vasárnapra meghirdetett Karitász-gyűjtés eredményeként egyházközségünk
továbbítani tudott a szeretetszolgálat támogatására.
Az adventi vasárnapokon karácsonyi vásárt rendezünk templomunk főbejáratánál, hogy bárki ízléses és tartalmas ajándékokkal örvendeztethesse
meg szeretteit karácsonyra.

