
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. november 25-én, XIII. évfolyam, 47. szám (506) 

Krisztus Király vasárnapja, Katalin vt. sz, Alán, Liza. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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. 

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

szentmise előtt imaóra                  

Savio t. (16:00):  

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

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

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t. (17:00):  
XI. 28-án, szerdán,  
Marchiai Jakab vt., Stefánia 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):                    

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

Savio t. (16:00):  

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

XI. 30-án, pénteken,  
András ap, Andrea  

Savio t. (16:00): 

Mária Neve t.(17:00):  

XII. 1-én, szombaton,  
Blanka hitvalló királynő 

szentmise előtt imaóra 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.(17:00):  Szűz Mária szt. Szíve tiszt. énm. 

az élő és elhunyt  RFT tagokért   

XII. 2-án,   
Advent 1. vasárnapja 
Aranka sz, Aurélia, Melinda 
 

08:30 – a hívekért  

10:00 – Zokic Juliannáért, énm. 

11:00 –  

17:00 – (titokváltás, decemberi imaszándék: az elsőáldozókért) 
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Olvasmány: Dán 7,13-14. Zsolt 92,1ab.1c-2.5. Szentlecke: Jel 1,5-8. Evangélium: Jn 18,33b-37. 

                   Abban az időben Pilátus 

maga elé hívatta Jézust, és 

megkérdezte tőle: „Te vagy-e a zsidók 

királya?” Jézus így válaszolt: 

„Magadtól mondod ezt, vagy mások 

mondták neked rólam?” Pilátus ezt 

felelte: „Hát zsidó vagyok én? Saját 

néped és a főpapok adtak a kezembe. 

Mit tettél?” Ekkor Jézus így szólt: „Az 

én országom nem ebből a világból 

való. Ha ebből a világból volna az 

országom, szolgáim harcra kelnének, 

hogy ne kerüljek a zsidók kezére. De 

az én országom nem innét való.” 
Pilátus megkérdezte: „Tehát király 

vagy?” Jézus így felelt: „Te mondod, 

hogy király vagyok. Én arra 

születtem, és azért jöttem a világba, 

hogy tanúságot tegyek az igazságról. 

Aki az igazságból való, az hallgat a 

szavamra!”                Jn 18,33b-37 

„A szeretet jóságos és türelmes, mindent elvisel, mindent remél 
és minden zavart kiáll.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Konrád,  

Kunó, Leonarda, Szosztén, Virgilia, Jakab, Stefánia, Illumináta, Taksony, 

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

Hallottam egy régi legendát: Jézus per újra 

felvételét. E szerint Jézus feltámadása 

elhatározta, hogy per újrafelvételt kér, 

hogy Pilátus vizsgálja felül ítéletét. Pilátus 

azt felelte, ha Jézus kellő számú tanút tud 

maga mellé állítani, akkor lehet szó újabb 

tárgyalásról. Ezek után Jézus felkereste 

azokat az embereket, akiket 

meggyógyított, akik örömmel hallgatták 

tanítását és látták csodáit, és megkérdezte 

tőlük, hogy hajlandóak-e mellette kiállni 

és tanúskodni. Mindenki igennel válaszolt, 

és a tárgyalásra hatalmas tömeg jött össze. 

Akkor Pilátus ismét feltette a kérdést: 

válasszatok, kit engedjek el: Jézust vagy 

Barrabást. És akkor amikor a tömeg újra 

válaszolt, Barrabás nevét kiáltotta, pedig 

mindenki azt ígérte, hogy Jézust fogja 

választani. 

Jézus ma tőlünk is megkérdezi, és 

megkérdezi minden alkalommal amikor 

döntünk, akár választások alkalmával akár 

más döntések alkalmával: elfogadjuk-e őt 

királyunknak, vagy csak szimpatizálunk 

vele, de amikor döntenünk kell, akkor 

emberi érdekek és nem keresztény 

szempontok szerint döntünk. 

Igen, ha ő a mi királyunk, akkor legyünk 

következetesek. Erre gondoljunk, amikor 

naponta imádkozzuk: " jöjjön el a te 

országod, legyen meg a te akaratod, amint 

a mennyben, úgy a földön is." 
Dr. Rédly Elemér 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20181125 

Csapdába estek a keresztények!  

Tudjuk, hogy Isten szeretete és irgalma végtelen! Mi emberek azonban 

sokszor abba a hibába esünk, hogy Isten szeretetét és segítségét egy 

gombnyomással már elő is hívjuk! A mai digitalizált világunkban ez így 

történik, amire szükségem van, azt rögtön akarjuk. Az új nemzedék 

értelmetlenül áll a történések előtt: Miért nem segít Isten éppen most, 

pedig imádkoztam? Az már azonban nem jut eszünkbe, hogy milyen 

távolságra vagyunk Istentől, mennyire távolodtunk el Tőle, vajon jó 

gombot nyomogatunk, vagy egyáltalán jó hullámhosszon keressük Őt? 

Sokszor történik, hogy akkor keressük Istent, amikor már baj van. Jó 

módunkban nem gondolunk rá, mert akkor elegendőek vagyunk 

magunknak. Legyünk óvatosak, mert önmegváltás nem létezik. Jézus 

megváltó tette értünk van! Szükségünk van az Ő segítségére minden nap, 

és nem csak szükség esetén!                                         Gabona Ferenc 
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