
„Eucharisztiában Krisztus 
nekünk adja testét, lelkét és 

Istenségét. Nagy szeretettel adja 
lelki táplálékul az ő végtelen 

erejét.”  Don Bosco 
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Krisztus Király vasárnapja, Katalin vt. sz., Alán, Liza 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 26-án, hétfőn,  Konrád pk., Kunó, Leonarda 

XI. 27-én, kedden,  Szosztén tanítvány, Virgilia 

XI. 28-án, szerdán,  Marchiai Jakab vt., Stéfánia 

XI. 29-én, csütörtökön,   Illumináta sz., Ilma, Taksony 

XI. 30-án, pénteken,  

 

Szávió temp.: KÚTI JÓZSEFÉRT én.m. 

András ap., Andrea 

XII. 1-én, szombaton, Mária Szent Neve temp.: AZ ÉLŐ ÉS ELHUNYT RTF 

TAGOKÉRT cs.m. 

Szávió temp.: BARTULOVITY GYÖRGYÉRT én.m. 

Blanka hitvalló királynő 

XII. 2-án,  

Úrjövet 1. vasárnapja 
Aranka sz., Aurélia, 

Melinda 

08:30 – szentmise a hívekért 

10:00 –a családok, gyerekek és az ifjúság miséje: 

11.00 – szentmise a Domonkos t. 

17:00 – esti szentmise: KÉRI FERENCÉRT cs.m. 
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Ismét bement tehát Pilátus a 
helytartóságra, hivatta Jézust, és 
megkérdezte őt: ,,Te vagy-e a 
zsidók királya?' Jézus azt felelte: 
,,Magadtól mondod ezt, vagy 
mások mondták neked rólam?' 
Pilátus ezt válaszolta: ,,Hát zsidó 
vagyok én? Saját nemzeted és a 
főpapok adtak téged a kezembe. 
Mit tettél?' Jézus azt felelte: ,,Az 
én országom nem ebből a világból 
való. Ha az én országom ebből a 
világból volna, szolgáim harcra 
kelnének, hogy a zsidók kezébe ne 
kerüljek. De az én országom nem 
innen való.' Pilátus erre 
megkérdezte: ,,Tehát király vagy 
te?' Jézus azt felelte: ,,Te mondod, 
hogy király vagyok. Arra születtem 
és azért jöttem a világba, hogy 
tanúságot tegyek az igazságról. 
Mindaz, aki az igazságból való, 
hallgat a szavamra.'  
(Jn 18,33b-37) 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük:  

Konrád, Kunó, Leonarda, Virgilia, Jakab, Stefánia, Illuminata, Ilma, Taksony, 

András, Andrea, Blanka, Aranka, Aurélia, Melinda. Isten éltessen benneteket! 

Szent András apostol 
András. Simon Péter testvére is 
galileai halász volt. Ismerte a 
megélhetésért folytatott mindennapi 
küzdelmet, a természet elemeinek 
való kiszolgáltatottságot, és erős vágy 
élt benne az igaz Isten iránt. 
Keresztelő János tanítványaként az 
elsők között látta meg az Urat. Pétert 
is András vezette Jézushoz. A 
hagyomány szerint ő evangelizálta 
Közép Ázsia nomád népeit, a 
szkítákat. Görögországban, Patrasz 
szigetén feszítették keresztre. 
Konstantinápoly egyházának Szent 
András a patrónusa. Közbenjárása 
segítse egységtörekvéseinket és az 
áldozatra is kész missziós lelkületet. 
(Adoremusz 2004) 
http://www.plebania.net/dolgozoszoba/?op=szentkere
s&nev=158 
 

 

 

Olvasmány: Dán 7,13-14; Zoltár: Zs 92 ; Szentlecke: Jel 1,5-8; Evangélium: Jn 18,33b-37 

1- 
 „Életünk és szívünk egyetlen 

királya, Jézus Krisztus! Bátran 
indulunk követésedre, mert 
egyedül te vezetsz minket a 

mennyei Atyához és az örök 
életre. Te mutatod meg 

számunkra az üdvösség felé 
vezető utat. Téged szolgálunk, 
amikor embertársainknak 

segítünk, akikben a te arcod 
vonásait látjuk. Mindent az örök 

élet reményében teszünk, mert 
szeretnénk az igazak közé 

kerülni. Segíts minket, hogy 
személyes életünkben 
megvalósuljon Isten uralma és 

közösségeinkben megvalósítsuk 
Isten országát! Hiszek, Uram, 

erősítsd bennünk a hitet!” 
 

Horváth István Sándor 
 
http://www.magyarkurir.hu/hirek/2012-november-25-
krisztus-kiraly-vasarnapja 

Szent Miklós püspök 
Anatóliában Szt.Miklós püspök egy a 

III-IV. században élő történelmi 

személyiség volt. Kis-Ázsiának ezen 

a részén, ha kimondod Szent Miklós 

nevét, az emberek arca megváltozik, 

és ma is mint a legnagyobb szentet 

tisztelik. Minden imájukban őt hívják 

segítségül. Már életében szent volt, a 

nép " Noel Baba"-nak nevezte, ami 

annyit jelent, " Ajándékozó Apa".  

http://www.mikulasbirodalom.hu/myr

a/tortenetek.htm 

2012. december 9-én, vasárnap 

délután 2 órakor  

érkezik hozzánk a  
 

Mikulás 
 

Érdeklődni lehet a plébánián! 
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