
 

dátum 
szent-
mise 

miseszándék napi olvasmányok 
szentség-

imádás 
ünnepek egyéb 

11.21. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

este 7 

† Jolán, † Márton 

 
 

Dán 7,13-14 
Jel 1,5.8 
Jn 18,33b-37 

 KRISZTUS KIRÁLY 

8–19: ruhagyűjtés 
Betlehemesben való 
részvételre jelentkezés 
határideje 

11.22. 
Hétfő 

7  
Dán 1,1-6.8-20 
Lk 21,1-4 

5–7  
Jelentkezési határidő a 
Szállást keres a 
Szentcsalád-ra 

11.23. 
Kedd 

7  
Dán 2,31-45 
Lk 21,5-11 

 
5–7  

7: felnőtt hittan 
½7-8: vezetett imaóra 
(online) 

11.24. 
Szerda 

7  
Dán 5,1-6,13 
Lk 21,12-19 

 
5–7  7: taizéi imaóra 

11.25. 
Csütörtök 

7  
Dán 6,11-27 
Lk 21,20-28 

 
5–7 SZENT KATALIN  

11.26. 
Péntek 

7  
Dán 7,2-14 
Lk 21,29-33 

 
5–7 

  

11.27. 
Szombat 

7 
este 6 

Igeliturgia 
 

Dán 7,15-27 
Lk 21,29-33 

  
Az esti mise után első 
adventi gyertyagyújtás 

11.28. 
Vasárnap 

8 
½ 10 

11 
este 7 

 
Jer 33, 14-16 
1Tessz 3,12-4,2 
Lk 21, 25-28.34-36 

 
ADVENT 1. 
VASÁRNAPJA 

 

A járvány súlyosbodása miatt továbbra is kérjük a híveket, 
hogy a kápolnában és a SarokPontban  

- mindenki hordjon orrot és szájat 
eltakaró maszkot, 

- belépéskor használja a kézfertőtlenítőt, 
- a szentmisén mellőzze a kézfogást 
- és csak kézbe áldozzon. 

Kérünk mindenkit, hogy aki a koronavírusra jellemző 
tünetet észlel magán, ne jöjjön a kápolnába. 
 
A zsúfoltság elkerülése érdekében november 28. 
vasárnaptól újra lesz 11 órakor is szentmise. 
 
November 23-án a felnőtt hittant Birher Nándor tartja a 
SarokPontban, 19.00 órai kezdettel. A NEK-en szereplők 
tanúságtételeiből, tanításaiból válogatunk, közös 
megnézés után beszélgetés. 
 
Az első adventi gyertyagyújtás november 27-én lesz az 
esti hatos szentmise után. Még két szabad gyertyagyújtási 

alkalom van, amire várjuk közösségek vagy családok 
jelentkezését. Jelentkezés Gyuri atyánál. 
 
A betlehemes játékra vasárnap estig kérjük a 
jelentkezéseket Gyuri atyánál, név, életkor, szülő 
elérhetőségével. A próbák advent 1. vasárnapján 
kezdődnek, a fél 10-es mise után a SarokPontban. 
Összesen 5 alkalom (4 vasárnap plusz 1).  
 
November 29-től a vasárnapok kivételével advent minden 
napján reggel ½ 7-kor roráte mise lesz. Miután a tervezett 
adventi lelki napot a járvány miatt nem tudjuk személyes 
jelenléttel megszervezni, helyette az adventi péntekek 
roráte miséjén a prédikáción keresztül töltődhetünk és 
készülhetünk, hogy karácsonyra a szívünkben is 
megszülessen az Úr. Az adventi pénteki prédikációkat 
Gyuri atya és más meghívott papok fogják mondani. 
 
A Szállást keres a Szentcsalád adventi imaestsorozat az 
idén is online kerül megszervezésre. Aki szívesen 
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csatlakozik, részvételi szándékát jelezze Végh Pálnak e-
mailben vagy telefonon (vegh.pal@t-online.hu, 06-20/974-
6563) november 22-ig.  
 
Aki egyéni napi imádsággal készülne advent folyamán, 
annak ajánljuk figyelmébe Barsi Balázs OFM: Magasság 
és mélység c. könyvét, mely megvásárolható a 
kápolnában. 
 
Kérem, hogy akinek áldoztatási engedélye van, nézze 
meg az érvényességi idejét, és a dátumot küldje el nekem 
e-mailben vagy sms-ben, hogy a hosszabbítást 
intézhessem. Köszönettel:                                  Gyuri atya 
 
Programok a SarokPontban: 
November 21-én este 7 óráig lehet még leadni vagy 
vásárolni felnőttruhákat a SarokPontban. 
November 24-én este 7 órai kezdettel taizéi imaóra lesz. 
November 29-én este 7-kor ismét filmklub, ezúttal a Patch 
Adams c. filmet vetítjük, melyet beszélgetés követ. 

November 23-án, kedden, este ½ 7-8 óra között ismét 
lehetőség van imádságos elcsendesedésre, vezetett 
szentignáci szemlélődéssel imádkozni, online. Aki részt 
szeretne venni, küldjön egy jelzést a 
salacznadine@gmail.com címre, hogy küldhessem a 
belépési linket.                              Arendtné Salacz Nadine 
 
A kápolnatakarítást november 20-án a Vona család, 
november 26-án pedig Brunner Noémi és a TT csoport 
vállalta. Köszönjük.                                       Futakfalvi Bea 
 
 
November 27-én a SarokPontban Molnár C. Pálnak a 
karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos képeiből nyílik 
kiállítás. Ezen a napon az esti hatos mise után Csillag 
Péter tart tárlatvezetést. A kiállítást egyébként kedden 
délutánonként vagy a vasárnapi ½ 10-es mise után lehet 
megtekinteni.                                             Szemán Andrea

Olvasmány: Dán 7,13-14 
Téma: Az eljövendő Emberfiának – Krisztus Királynak – 
országa mindörökre fennmarad. 
Dániel 7. fejezete először egy látomást ír le a „négy 
hatalmas vadállatról”, amik a tengermélyből buktak föl. A 
négy pogány világhatalmat jelentik ezek, királyaikkal együtt 
(7,17). Ezek a vadállatok alulról jönnek, de az Emberfia az 
„ég felhőiben”, mert az isteni világhoz tartozik. Olyan, „mint 
egyike az ember fiainak”, és Benne testesül meg Isten 
népe, amely a sok szenvedés után készen áll, hogy Isten 
őt magához emelje. – Jézus mikor szenvedéséről és 
hatalomban-fönségben való visszajöveteléről szól, az 
Emberfia címet leginkább magának igényelte (vö. 33. 
vasárnap evangéliuma). Oly cím ez, mely egyszerre mond 
alacsony voltot és fönséget, de erősebben hangsúlyozza 
az isteni fönséget. 
 
Szentlecke: Jel 1,5-8 
Téma: Isten szava megítéli a szív gondolatait és érzéseit 
Az áldás mondatában, amely megelőzi a kisázsiai 
egyházakhoz küldött két levelet (Jel 1-2), Jézust három 
messiási cím illeti: „hű Tanú”, „Elsőszülött a halottak közül” 
és „Uralkodó a föld királyai fölött”. Krisztus a hű, 
megbízható tanú, arról tesz bizonyosságot, amit látott, és 
tanúságtételének igazságáért halálba megy; nem marad a 
holtak közt, él örökké, és Ő általa a miénk is a föltámadás 
és az élet. Uralma az igazság és szeretet erején alapszik, 
és akkor lesz tökéletes, ha az ember az Ő igazságára hittel, 
a szeretetére pedig hűséggel válaszol. Ő, a fölfeszített 
szabadított meg minket a bűntől, és részt juttat nekünk 
királyi papságából. 
 
Evangélium: Jn 18,33b-37 
Téma: Krisztus – Pilátus előtt – megkötözve is megvallja, 
hogy ő a mindenség királya 
„Te vagy-e a zsidók Királya?” – a római helytartó kérdezi 
ezt, és politikai értelemben érti. „Ha nem lenne bűnöző, 
nem szolgáltattuk volna őt ki neked!” – mondták a zsidók  
Pilátusnak. Jézus tisztán rámutat, mi nem és mi igen az Ő 
királysága. Azért jött a világba, hogy tanúskodjék Isten 
„igazságáról”, hogy Isten királyi uralmát kikiáltsa és érvényt 
szerezzen neki. Az „Igazság” itt magának Istennek a 

valóságát jelenti, nevezhetni „világosságnak” vagy 
„életnek” is – mindezek a szók ugyanazt jelentik, és csak 
elégtelenül fejezik ki a lényeget. Ez az „Igazság” lett 
Jézusban láthatóvá, hallhatóvá; ez jött e világra, amely 
Isten világosságától elzárkózott, és azért „sötétség” is e 
világnak neve. És az Igazságot megfeszítették, de 
halálában győzött, és halálában kezdte meg királyi uralmát.  
 

  

ÚTRAVALÓ 
 

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. (https://www.parbeszedhaza.hu/reflexio/krisztus-

bekeje-uralkodjek-krisztus-
orszagaban?utm_source=jezsuita.hu&utm_medium=homepage) 
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