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v A Nyugdíjas Klub következő
foglalkozása november 23-án, pénteken 10 órakor lesz a Közösségi Házban. meghívott vendégünk Dr. Joó
Imre, aki Camino – a lépések imája
címmel tart vetítéssel egybekötött
élménybeszámolót. minden nyugdíjas testvérüket szeretettel várunk.

v A 2020-ban megrendezendő budapesti Nemzetközi eucharisztikus
Kongresszus szervezői „Szentségimádás a világ körül” című kezdeményezést folytatva ismét a keresztény közösségek felé fordultak, hogy
november 24-én, Krisztus Király vasárnapjának előestéjén szentségimádás keretében dicsőítsük az oltáriszentségben jelenlévő Jézust. ebből
az alkalomból közösségünk fiataljai
zenés szentségimádást tartanak a
szentmise után 19 órától. mindenkit
szeretettel várunk.

v templomunkban november 25-én,
vasárnap a délelőtti szentmisében
lesz az elsőáldozás. Kérjük a kedves
testvéreket, kísérjék imáikkal a gyerekeket.
(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v November 25-én, vasárnap az esti
szentmisében ünnepeljük közösségünk
jubiláló házasait. Szeretettel várjuk
azokat a testvéreket, akik ebben az évben
ünneplik házasságkötésük kerek évfordulóját. Aki szeretné ebben a szentmisében megújítani házassági fogadalmát,
kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében,
vagy jelezze ezt az irodában.

„Ég és föld elmúlnak, de az én
igéim soha el nem múlnak.”

v A vasárnapi perselygyűjtésünket a
Karitász javára ajánljuk fel.

XVI. évfolyam v 36. (690.) szám

Hirdetések

Manapság a fejlődés eszméje nem tartalmazza az erkölcsi fejlődés gondolatát,
semmiféle vallásos elképzelést nem kapcsolnak hozzá. Sőt, sokan a fejlődés eszméjének gátját látják a vallásos gondolkodásban. Úgy vélik, hogy más fejlődés
elképzeléssel, ideológiával lehet helyettesíteni a vallásos fejlődés elképzeléseket.
Látszólag tehát Isten igéi elmúlnak,
vagyis idejét múlttá válnak. Számos
ideológia bukása azonban folyamatosan
cáfolja ezt. Jézus szavára és a végítélet
képére az embereknek az etikai rend
megőrzése miatt van szükségük. A keresztények nem passzív félelemmel tekintenek a történelemre, hanem úgy gondolják, Isten közelgő eljövetelét segítik
akkor, amikor igyekeznek egy magasabb
etikát megvalósítani s az erkölcsi fejlődést előmozdítani. Mert Isten országát
hozza közelebb minden jócselekedet!
DR. BeNyIK GyÖRGy
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Olvasmány

Dán 12,1-3

A végső nagy napokról szól az Úr:
Abban az időben fölkel Mihály, a
nagy fejedelem, néped fiainak oltalmazója; mert olyan szorongattatás ideje
következik, amilyen még nem volt soha,
amióta nemzetek vannak. Abban az időben megszabadul néped, mind, aki be
van írva a könyvbe.
Akik a föld porában alszanak, azok
közül sokan feltámadnak, némelyek
örök életre, mások gyalázatra, örök
kárhozatra.
Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek
örökkön-örökké, miként a csillagok.

V Á L A S Z O S Z S O LT Á R

Zsolt 15

Védelmezz engem, Istenem,
hiszen tebenned bízom.

Örökrészem és kelyhem te vagy, Uram,
te tartod kezedben sorsomat.
Szüntelenül magam előtt látom az Urat,
ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak.

ezért örül a szívem és ujjong a lelkem,
reménységben nyugszik testem is.
Mert nem hagyod lelkemet a holtak
országában,
és nem engeded, hogy szented romlást
lásson.

Az élet útját mutatod nekem, színed
előtt az öröm teljessége,
és jobbodon a gyönyörűség mindörökké.

Szentlecke

Zsid 10,1-14.18

Testvéreim!
Minden pap naponta elvégzi
szolgálatát, és ugyanazt az áldozatot többször is bemutatja.
ezeknek azonban nincs erejük a
bűn eltörlésére. Krisztus ellenben
csak egy áldozatot mutatott be a
bűnökért, és örökre helyet foglalt
az Isten jobbján. Már csak arra
vár, hogy minden ellensége
hódolattal leboruljon lába előtt.
egyetlen áldozattal örökre
tökéletessé tette a megszentelteket. Ám ahol ezek bocsánatot
nyertek, ott nincs többé bűnért
való áldozat.

ALLELUJA

Imádkozva virrasszatok
szüntelen,
hogy az Emberfia
elé méltón álljatok!
(Lk 21,36)

ALLELUJA

Evangélium

Mk 13,24-32

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.

