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Ma, a hónap első vasárnapján, délután 3 órakor szentségimádást tartunk a
templomban.
A mai nappal megkezdődött az adventi időszak. a rorate szentmisék reggel 6
órakor kezdődnek, hétfőn és csütörtökön a torbágyi, kedden és pénteken a biai
templomban.
Szeretettel várjuk rorate misére a gyerekeket is. Kérjük, hozzátok magatokkal a
szentmisenaplót, abban lehet gyűjteni külön pecséteket! A legszorgalmasabb
gyermekek nevei felkerülnek majd a templomi karácsonyfára. A szülőket pedig
kérjük, hogy támogassák, segítsék a gyerekeket a pecsétgyűjtésben!
A héten elsőcsütörtök lesz. Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért!
Pénteken a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepe lesz.
Elsőszombaton imádkozzunk Szűz Mária közbenjárását kérve a világ békéjéért!
December 10-én, jövő vasárnap, mindkét szentmise végén ellátogat a
gyerekekhez Szent Miklós püspök utóda.
Jövő szombaton és vasárnap átadhatjuk kárpátaljai testvéreink megsegítésére
szánt adományainkat.
A CBA Príma Áruházba meghirdetett karácsonyi élelmiszergyűjtés keretében a
múlt hétvégén kb. 1100 kg élelmiszer gyűlt össze. Az adományozók és a
gyűjtésben résztvevők önzetlenségét, áldozatkészségét köszönjük szépen. Az
élelmiszerek szortírozása, csomagolása folyamatban van. (Torbágyi Karitász)

Állandó ájtatosságok:
Szombat 1500 – 1530 templom: IRGALMASSÁG RÓZSAFÜZÉRE vezeti: Bálinger Ferenc 23/310 980
Péntek 1900-2300 templom: SZENTSÉGIMÁDÁS
Kiadja a Torbágy Római Katolikus Plébánia közössége, 2051 Biatorbágy Dózsa György út 8.
Plébános: Bohn István esperes
Plébániai ügyintézés:kedd 16.00-17.30 Temetői ügyintézés: kedd 15:30 – 16:30, szombat 08:00 – 09:00
Telefon: 23/ 311-411, e-mail: plebania@torbagy.hu; web: www.torbagy.hu
A torbágyi plébánia számlaszáma: 10702105-47520503-51100005
A torbágyi „Ohmüllnner Márton Alapítvány” számlaszáma: 10403208-50526776-90661004
Szerkeszti: Rothauszky György 20/584 2475, e-mail: rothauszky@gmail.com
A közzétételre szánt anyagokat e-mailben vagy személyesen adott tárgyhét keddig, írásban kérjük átadni!
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a torbágyi Szűz Mária neve templom heti értesítője
Advent 1. vasárnapja

2017.december 3.

Vasárnapi örömhír:
EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben Jézus így tanított:
Vigyázzatok és virrasszatok! Nem tudjátok, mikor jön el az idő. Az
idegenbe induló ember is, amikor otthagyja házát, szolgáira bízza
mindenét, és mindegyiknek kijelöli a maga feladatát; a kapuőrnek
megparancsolja, hogy virrasszon.
Legyetek hát éberek! Mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a ház ura:
lehet, hogy este, vagy éjfélkor; kakasszóra, vagy reggel. Ne találjon alva
benneteket, ha váratlanul megérkezik!
Amit nektek mondok, mindenkinek mondom: Virrasszatok!
Elmélkedés:
Mi már az első adventnek, a Krisztus várásnak csak emlékét ünnepeljük.
De várjuk Krisztus második eljövetelét, illetőleg a vele való találkozást,
amikor ítéletet tart felettünk. Erre vonatkozik a figyelmeztetés, hogy
nem tudjuk sem a napot, sem az órát. Ezért kell ébernek lennünk.
Erkölcsi döntéseinkben megerősíthet az a gondolat, hogy Istennek
számadással tartozunk, és csak tőle várhatjuk a jutalmat
fáradozásainkért.
Gál Ferenc
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Árva templomaink
„Árva templom mostoha sorsa” – ezzel a címmel jelentek meg Czini
Tibor cikkei egy vajdasági katolikus hetilapban, a Hírvivőben. Plébániai
értesítőnk ezen új rovatában, jövő héttől olyan elhagyatott templomok
kerülnek bemutatásra, amelyek a kevés számú egyházfenntartó miatt
pusztulásra vannak ítélve. „Ne hagyjátok a templomot…” – figyelmeztet
Reményik Sándor verse. Nemzedékünknek komolyan kell venni ezt az
üzenetet. Ne hagyjuk, hogy templomaink elpusztuljanak, őrizzük meg
őket a jövő generációi számára!

Vincent van Gogh
A Nuenen-i templom élő közössége
(1884)

Reményik Sándor: Templom és iskola
Ti nem akartok semmi rosszat,
Isten a tanútok reá.
De nincsen, aki köztetek
E szent harcot ne állaná.
Ehhez Isten mindannyitoknak
Vitathatatlan jogot ád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

E templom s iskola között
Futkostam én is egykoron,
S hűtöttem a templom falán
Kigyulladt gyermek-homlokom.
Azóta hányszor éltem át ott
Lelkem zsenge tavasz-korát!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Ti megbecsültök minden rendet,
Melyen a béke alapul.
De ne halljátok soha többé
Isten igéjét magyarul?!
S gyermeketek az iskolában
Ne hallja szülőjé szavát?!
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

A koldusnak, a páriának,
A jöttmentnek is van joga
Istenéhez apái módján
És nyelvén fohászkodnia.
Csak nektek ajánlgatják templomul
Az útszélét s az égbolt sátorát?
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!

Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba
A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,
Szemükbe biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!
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Aranyosi Ervin: Advent – első gyertya
Advent első vasárnapján
felgyullad egy gyertya fénye.
Melegítse át szívedet,
legyen fénylő eredménye.

A megváltó tiszta fényt hoz,
szeretetet, ami éltet.
Felemel a puszta földről,
Isten fiává fogad téged.

Kezdődik a csodavárás,
ahogy egykor Jézust várták:
szeretettel, bizalommal,
a tűz lángját körül állták.

Szeretettel tárd ki lelked,
öleld át a nagyvilágot,
kívánd azt, hogy minden ember
itt a Földön, legyen áldott!

A hét liturgiája:
3. vasárnap: ADVENT 1. VASÁRNAPJA (B)
Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7; Zs 79; 1Kor 1,3-9; Mk 13,33-37
Mi vagyunk az agyag, te a mi formálónk: kezed alkotása vagyunk mindannyian
4. hétfő: Iz 2,1-5; Zs 121; Mt 8,5-11- Eljön a sok nép, és ezt mondják: menjünk föl az Úr hegyére
5. kedd: Iz 11,1-10; Zs 71; Lk 10,21-24- Az Úr Lelke nyugszik rajta
6. szerda: Iz 25,6-10a; Zs 22; Mt 15,29-37
Itt van az Úr, benne reménykedtünk: vigadjunk és örüljünk!
7. csütörtök: SZENT AMBRUS
Iz 26,1-6; Zs 117; Mt 7,21.24-27- Bízzatok az Úrban, mert az Úr a mi kősziklánk mindörökre
8. péntek: SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA (főünnep)
Ter 3,9-15.20; Zs 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38
Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt
9. szombat: Iz 30,18-21.23-26; Zs 146; Mt 9,35 - 10,1.6-8
Megkegyelmez az Úr, ha hozzá kiáltasz
10. vasárnap: ADVENT 2. VASÁRNAPJA
Iz 40,1-5.9-11; Zs 84; 2Pét 3,8-14; Mk 1,1-8
Építsetek utat a pusztában az Úrnak
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