
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. november 18-án, XIII. évfolyam, 46. szám (505) 

Évközi 33. vasárnap, Római bazilikák búcsúja. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

XI. 18-án,   
Évközi 33. vasárnap, 
Római bazilikák búcsúja 
SZEGÉNYEK VASÁRNAPJA 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

17:00 –  

XI. 19-én, hétfőn,  
Árpád-házi Erzsébet assz. 

szentmise előtt imaóra                  

10:00 Erzsébetlakon búcsúi szentmise 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):A medjugorjei Szűzanya tiszt.énm.                                                     

XI. 20-án, kedden,  
Edmund vt, Ödön, Jolán 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XI. 21-én, szerdán,  
Szűz Mária bemut., Olivér 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):                   szentmise után Bibliaóra                  

XI. 22-én, csütörtökön,  
Cecília vt. sz, Filemon 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):        szentmise után szentségimádás                  

XI. 23-án, pénteken,  
I.Kelemen vt.pp,Klementina  

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XI. 24-én, szombaton,  
Flóra vt. sz, Vietnámi vtk. 

szentmise előtt imaóra 

11:00 A székesegyház felszentelésének 150-ik évfordulója 

Savio t. (16:00): (A segítő szűz Mária áldása) 

Mária Neve t.(17:00):  (A segítő szűz Mária áldása)                                                               
XI. 25-én,   
Krisztus Király 

vasárnapja 
Katalin vt. sz, Alán, Liza 

08:30 – a hívekért  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

17:00 – A jó halál kegyelméért, csm. 
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                   Abban az időben Jézus 

ezt mondta tanítványainak: Azokban a 

napokban, amikor a gyötrelmek véget 

érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad 

világosságot, a csillagok lehullanak az 

égről, és a mindenséget összetartó erők 

megrendülnek. Akkor majd 

meglátjátok az Emberfiát, amint eljön 

a felhőkön, nagy hatalommal és 

dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és 

összegyűjti választottait a világ négy 

tájáról, a föld szélétől az ég határáig. 

Vegyetek példát a fügefáról: Amikor 

már zöldellni kezd és levelet hajt, 

tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti 

is, amikor látjátok, hogy ezek mind 

bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy 

közel van, már az ajtó előtt. Bizony 

mondom nektek, nem múlik el ez a 

nemzedék, míg mindezek be nem 

következnek. Ég és föld elmúlnak, de 

az én igéim soha el nem múlnak. Ám 

azt a napot vagy órát senki sem tudja, 

sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem 

egyedül az Atya.           Mk 13,24-32 

„Isten nagy szeretete ösztökéljen bennünket a jóra.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Erzsébet, 

Edmund, Ödön, Jolán, Mária, Olivér, Cecília, Filemon, Kelemen,  

Klementina, Flóra, Katalin, Alán, Liza .       Isten éltessen Benneteket! 

A legfontosabb számunkra az, amikor 
azt mondja Jézus: "Ég és föld 

elmúlnak, de az én igéim soha el nem 

múlnak". A történelem igen 

változatosan alakulhat, de a történelem 

fölött Isten egyedüli uralma 

megingathatatlan. A történelem 

egyszer véget ér, de Isten uralma 

sohasem, mert a történelem utáni 

időkben is Krisztus-Isten lesz az úr. 

S hogy mikor lesz a világ vége? Nos, 

ezzel kapcsolatban nekünk 

katolikusoknak egy mondatot jól 

emlékezetünkbe kell vésni: "azt a 

napot vagy órát senki sem tudja, sem 

az ég angyalai, sem a Fiú, hanem 

egyedül az Atya". S ez azt a feladatot 

jelenti számunkra, hogy sohasem 

lankadhat Isten iránti buzgóságunk, 

nem lehetünk langyosak. Sose 

ringassuk magunkat abba az álomba, 

hogy úgyis messze van még a világ 

vége. Lehet hogy már holnap itt lesz. S 

személyes életünkben pedig 

gondoljunk arra, hogy egyáltalán nem 

biztos, hogy például az itt jelenlévők 

közül mindenki megéri a holnapot, 

mert azt sem tudhatjuk, hogy mikor 

szólít magához bennünket az Úr. 
 

https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181118 

Egy pap a következő prédikációt mondta: Kedves hívek! Biztosan ismeritek az 

özvegyasszony adományozását a templomban. Egyszer Jézus megfigyelte az 

adományozókat a templomban. A gazdagok a fölöslegből adtak, az özvegy pedig 

mindenét odaadta, szívből. Hasonló történet volt egy plébánián. Gyűjtést szervezett 

az Egyházközség a szegények számára. A hívek nem igazán kapcsolódtak be az 

adományozásba. Még a fölöslegükből sem adományoztak! Azonban, ami összejött a 

szegény családoknak, elvitték és hálás köszönetüket fejezték ki az adományozott 

családok. Nagyon megörültek a rászoruló családok az adománynak! Szinte csillogott 

a szemük! Viszont csak kevés családnak jutott az adományból!  

A hívek közül egyesek a mise végén a plébánosukhoz mentek és kíván- 

csiskodtak: Plébános úr! Melyik plébánia volt az, akik olyan kevés  

adományt gyűjtöttek össze? Elég szégyen, hogy csak ilyen kevés  

családnak  jutott az adományból! A plébános csak hallgatott,  

majd egy rövid gondolkodás  

után válaszolt: 

A mi plébániánkon történt! 

 

Elhunytak a múlt héten: Szitás Piroska-1956, Karakas  

(Kaila) Katalin-1940. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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