
Közösségi alkalmaink a héten 

Hétfő:  17:30 Csemő felnőtt katekézis 

  19:00 Fiatal házasok 

Kedd:   15:00 Szent László fiúkör 

  18:00 Haladó katekumenek, 19:00 Igekör 

Szerda: 18:30 Felnőtt katekézis 

Csütörtök: 19:30 Kezdő katekumenek 

Péntek:  15:00 Szent Teréz lánykör 

  18:00 Gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

Szombat: 9:30 Ministráns foglalkozás 

Hirdetések 

1. Ma országos gyűjtést tartunk a karitász javára. Kérjük a hívek nagylelkű 

támogatását. 

2. Jövő vasárnap lesz advent első vasárnapja, ezzel elkezdődik az új egyházi 

év. Erre készülendő egy lelki napot tartunk november 30-án, szombaton, 

amire még lehet jelentkezni a sekrestyében. A lelki nap délelőtt fél 10-kor 

kezdődik az iskola ebédlőjében. 

3. November 30-án lesz a téli tiszás találkozó, amire Máté Biankánál lehet 

jelentkezni. 

4. Advent első vasárnapján kezdjük a tartós élelmiszer gyűjtését a rászoruló 

családoknak karácsonyra. Az adományokat december 22-ig helyezhetik el a 

Szent Anna oltárnál. 

5. Az adventi időben minden hétköznap reggel fél 7-kor roráte misét tartunk 

a templomban, utána pedig szeretetvendégséget, agapét a közösségi házban. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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Krisztus, a mindenség Királya 

„Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” „Bizony mondom neked, még 

ma velem leszel a paradicsomban.” (Lk 23,42-43) 

 Savio Szent Domonkost megkérdezték egyszer játék közben, hogy 

mit tenne, ha közölnék vele, hogy néhány perc múlva meg fog halni. Azt 

válaszolta, hogy játszana tovább. Domonkos az elsőáldozásakor megfogadta, 

hogy legjobb barátai Jézus és Mária lesznek, és inkább meghal, mintsem 

halálosan vétkezzen! Ezzel a lelkülettel nem volt mitől tartania! Te mit 

tennél, ha megtudnád, hogy már csak egy nap, egy hét, egy hónap vagy egy 

év van hátra az életedből? 

 „Újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem 

lesz vége” – imádkozzuk a Hitvallásban. De mégis mikor tér vissza az Úr? 

„Nem tudjátok sem a napot, sem az órát.” (Mt 25,13) Nem azt kell kutatni, 

hogy pontosan mikor jön el az Úr, hanem azt kell megszívlelni, hogy 

biztosan visszatér! Várjuk, hogy egy napon visszatér, és készítsük erre a 

szívünket! És tulajdonképpen mit várunk, mire számíthatunk jövetelekor? 

„Az Emberfia eljön az ég felhőin, nagy hatalommal és dicsőséggel.” (Mt 
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24,30) Az Úr teljes dicsőségében fog megjelenni, hatalomba öltözve. Akkor 

minden nép leborul színe előtt, elismerik az ő uralmát, az Úr világossága 

elűzi a sötétség hatalmát, minden hazugság és cselszövés lelepleződik.  

 Hogy mi fog történni a világ végén, azt pontosan nem tudjuk, de azt 

igen, hogy „az Eljövendő számunkra már annak a Jézusnak a vonásait 

hordozza majd, aki már eljött, aki már jelen van, és cselekszik köztünk.” (A 

Zsidó nép és szent iratai a keresztény Bibliában, Pápai Biblikus Bizottság) 

Jézus első eljövetelében már felsejlik valami a második Úrjövetből! Jézus 

királyi méltóságát a Passiójában fedi fel, a kereszten tárul fel az irántunk 

való végtelen és irgalmas szeretete: „Bizony, mondom neked, még ma velem 

leszel a paradicsomban.” (Lk 23,43) Ezt arra válaszképpen mondja Jézus, 

hogy a jobb lator azzal a kéréssel fordul hozzá, hogy „Jézus emlékezzél meg 

rólam, amikor Országodba érkezel.” Jézus jövetelével elérkezik az Ő 

Országa is.  

 Milyen ez az Ország, ahová szeretnénk bejutni, aminek elérkezésére 

várunk? Máté evangéliumában ezt olvassuk: „Menjetek és hirdessétek: 

Elközelgett a mennyek országa. Gyógyítsatok betegeket, támasszatok föl 

halottakat, tisztítsatok meg leprásokat, űzzetek ki ördögöket!” (Mt 10,7-8) 

Az Országának az elérkezésével minden betegség megszűnik, minden 

nyomor és sötétség elmúlik. Isten „letöröl szemükről minden könnyet. Nem 

lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság” (Jel 21,4). 

Készüljünk az Úr jövetelére, sőt siettessük jövetelét: „Aki hallja, mondja: 

„Jöjj el!” (…) „Igen, hamarosan eljövök. Ámen.” Jöjj el, Uram Jézus! (Jel 

22,17.20) 

Krisztus király ünnepe 

 Krisztus királyi méltóságának a 20. századig nem volt külön ünnepe. 

XIII. Leó pápa az 1900-as jubileumi év alkalmából a 20. század királyának 

hirdette ki a Megváltót, ezzel előkészítve az ünnepet. Világszerte kereszteket 

és Krisztus-szobrokat állítottak föl a legmagasabb hegyeken, magaslatokon a 

Megváltó emlékezetére, közöttük a híres Béke-Krisztus-szobrot az Andok 

egyik legmagasabb csúcsán. 

 Az I. világháború után XI. Pius pápa a niceai zsinat 1600. 

évfordulóján, 1925-ben szentévet hirdetett, amelynek mottója ez volt: 

„Krisztus békéje uralkodjék Krisztus országában!” A szentév végén rendelte 

el a pápa a Quas primas enciklikával Krisztus Király ünnepét, vagyis 

Krisztus Király vasárnapját, ami főünnep. A pápa az ateizmus, a 

kommunizmus, a szekularizmus terjedését látva érzékelte, milyen nagy 

veszélye van mindennek az emberiségre, ezért is érezte szükségét, hogy 

Krisztus megváltói hatalmára rámutasson. Krisztus királyi méltóságának 

ünneplésével a népek, családok, személyek békéjének urát állította a hívek 

elé, hangsúlyozva, hogy Krisztus a megtestesüléssel és a megváltó halállal 

szerezte királyságát a világ üdvösségére. 

 Eredetileg a Mindenszentek előtti vasárnapon tartották az ünnepet, 

októberben, majd a II. Vatikáni Zsinat után, 1969-ben került az advent előtti 

utolsó vasárnapra. Mozgó ünnep, a november 23-hoz legközelebbi vasárnap, 

tehát november 20-a a legkorábbi, és 26-a a legkésőbbi időpontja. 

Az Imaapostolság szándéka decemberre 

A kicsinyek jövőjéért: Imádkozzunk, hogy minden ország elkötelezett 

lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak – különösen a 

szenvedők – jövőjét prioritásként kezeljék. 


