RÁKOSCSABA FŐPLÉBÁNIA HETILAPJA 2016. nov. 27-dec. 4.
FŐPLÉBÁNIÁNK HIRDETÉSEI ADVENT 1. VASÁRNAPJÁN
1./ Ma de. 10 órakor a Harmónia női kar Delibes Missa brevisét énekli motettákkal
advent és az új egyházi év nyitányaként. Összeszedettség, ima, böjt, bűnbánat,
rend és pontosság határozza meg ezt a 4 teljes hetet.
2./ Ma az Etalon kiadó könyv- és filmújdonságaiból vásárolhatunk a templom előtt, a
hátsó fizetős asztalon pedig egylapos naptárak és karácsonyi lapok 50,- forgatós
naptárak pedig 500,- Ft-ért kaphatók. Árukat a nagy faperselybe kérjük dobni.
3./ Adventben hétfőn, szerdán és pénteken hajnali 6 órakor 35 perces, rorátemiséket végzünk bent a templomban. Sokan és pontosan jöjjetek, és tartsatok ki
mindvégig! Az első két padtömböt fűtjük be, kérjük, oda üljetek!
4./ December első péntekén hajnali ¾ 6-kor gyóntatás, 6-kor roráté; majd 1/2 7-kor
a Jézus Szíve-litánia, ¾ 7-kor engesztelő. Jövő vasárnap de. 9-kor jön a Mikulás.
5./ Helyi karitászunk jövő vasárnap a templomkapunál szegényeink
karácsonyára pénzt, december 10-től 19-ig pedig a tartós élelmiszereket (kávé,
tea, kakaó, méz, édesség, sütemény, lekvár, dió, szalámi stb.) gyűjt.
MISEINTENCIÓK
Szombat 18 h G +hívek; +Jung Mária Ágnes irgalmasnővér (90. születésnap) É
ADVENT 1. VASÁRNAPJA: november 27.
8h M
Élő Kiss Katalin és Virág kislányok (névnap)
É
9 h Zs
+hívek; vmint a Sós-család +tagjai
É
10 h G
Ad int. ord.; a Kádár- és a Kerekes-család élő és +tagjai
K
11 h G
Szamák Olivér és Karsai András keresztelője
CS
Hétfő 6 h
+hívek
É
Kedd 18 h
+hívek; élő Endre sac. (névnap)
É
Szerda 6 h
+hívek; +Alajos (29. évf.)
É
Csütörtök 18 h
CS
Péntek 6 h
+Endre (névnap) É;
6.45 h Jézus Szíve-litánia É
Szombat 11 h ifj. Benke Kálmán keresztelője É; 18 SzL
CS
ADVENT 2. VASÁRNAPJA: Damaszkuszi Szt. János és Szt. Borbála; dec. 4.
8h M
+Szórád Gyula férj és édesapa OB. (nov. 18-án temettük)
É
9h G
+Mészáros József és neje Erzsébet, vmint fiuk József
É
10 h Zs
Pro populo; +Horváth Pál férj
É
11 h G
Juhász Péter és Kanalas János keresztelője
CS

AZ ÉV VÉGI/ÉV ELEJI NAGY ÜNNEPEK PROGRAM- ÉS SZERTARTÁSRENDJE
December 6., kedd, 8., csütörtök és 10., szombat: 18 h adventi lelkigyakorlatos
szentmiséket tart szentbeszéddel kedden Balik Béla rákoshegyi, illetve csütörtökön
és szombaton Molnár Miklós rákosligeti plébános; előtte fél órával gyóntatás
8., csütörtök: 17 h történelemóra; 18 h szentmise az Immaculata-oltárnál
13., kedd: 17 h fatimai ájtatosság a téli kápolnában; 18 h szentmise ugyanott
22., csütörtök: 18.30 h pásztorjáték a gyermekeknek
23., péntek: 6 h utolsó roráte-mise; 7 h templomtakarítás, -díszítés
24., szombat: 23.30 h karácsonyi orgonamuzsika
24.00 h éjféli koncert-nagymise
25-26. vasárnap-hétfő karácsony mindkét napján szentmisék: 8 és 10 h
27., kedd: 18 h Szent János-napi bor- és aprószenteki gyermekáldás
31., szombat: 18 h Te Deum, év végi hálaadás
2017. január 1. vasárnap: újév (parancsolt főünnep)napján misék: 8, 10 és 18 h
Január 6., első péntek: vízkereszt (parancsolt munkanapos főünnep)napján
szentmisék: 7, 10 és 18 h
ADVENT
A latin adventus, megérkezés, eljövetel szóból ered. Előkészületi idő Krisztus
első eljövetelének liturgikus ünneplésére és az ő végidőbeli eljövetelének várása is.
Liturgikus jellege: Az önátadó és örvendező várakozás ideje. Elmarad a
Dicsőség, így az angyalok éneke új énekként csendül föl karácsonykor, nem marad
el viszont az Alleluja és a zsolozsmából a Te Deum. Az adventnek két szakasza
különböztethető meg: december 16-áig a szentek emléknapjai megtarthatók,
december 17-től, advent utolsó hetében már csak legfeljebb a napi könyörgés
vehető róluk, és az Úr születésének, illetve végidőbeli második eljövetelének
gondolatai jelennek meg. Az advent elején Izajás próféta és a Keresztelő alakja
jelenik meg az olvasmányokban, második részében pedig a Krisztus születését
közvetlenül megelőző újszövetségi történésekről olvashatunk.
Az adventi idő szokásai egyrészt a karácsonyvárásra vonatkoznak: adventi
koszorú és naptár, szálláskeresés, mise az angyalok tiszteletére, (Borbála-napi)
ágak rügyeztetése (4-én), búzaültetés (13-án) stb. Másrészt a téli napforduló
kereszténység előtti szokásait érintik (termékenységi szokások, Luca-nap, Miklósnapi szokások népi változatai).
CLÉMENT PHILIBERT LÉO DELIBES (1836-1891)
(kléman filiber léo dölib) elsősorban balettjeiről és operáiról ismert francia
zeneszerző Saint-Germain-du Val (szen zsermen dü val)-ban született 1836. február
21-én. Apja korán meghalt. Édesanyja és nagybátyja voltak első zenetanárai. 12
évesen már a párizsi Conservatoire (konszervatoár, konzervatórium) növendéke, 17
évesen templomi orgonista. 1864-ben lett a párizsi Opéra karigazgatója. 1878-ban
járt Budapesten, egy évvel később a szegedi árvízkárosultaknak jövedelmező
ünnepséget rendezett Párizsban. A szakrális zene is megérintette. 54 évesen érte a
halál Párizsban 1891. január 16-án. Ma rövid miséje (messe bréve) hangzik el.

