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NOVEMBER 2020

2020.11.29. vasárnap Advent 1. Vasárnapja (I. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2020.11.30. hétfő Szent András Apostol ünnepe (II. oszt.)

reggel 6:00 "Rorate" Szentmise

DECEMBER 2020

2020.12.05. szombat Szűz Mária engesztelő szombatja (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 "Rorate" Szentmise

2020.12.06. vasárnap Advent 2. Vasárnapja (I. oszt.); Szent Miklós

10:00 és 17:00 (P. Simon) Ünnepi Szentmise       Miskolc 16.00 (!!) Szentmise

2020.12.07. hétfő Szent Ambrus püspök és hitvalló (III. oszt.)

reggel 6:00 "Rorate" szentmise

2020.12.08. kedd Szeplőtelen Fogantatás nyolcada (I. oszt.)

reggel 6:00 és 18:00 Ünnepi Szentmise 

2020.12.12. szombat Köznap Adventben (III. oszt.); Gaudalupei Szűzanya ünnepe

17:30 Rózsafüzér

18:00 "Rorate" szentmise

2020.12.13. vasárnap Advent 3. Vasárnapja (I. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2020.12.14. hétfő Szent Ambrus püspök és hitvalló (III. oszt.)

reggel 6:00 "Rorate" Szentmise

2020.12.19. szombat Téli kántorböjt szombatja (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise 

2020.12.20. vasárnap Advent 4. Vasárnapja (I. oszt.)

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2020.12.21. hétfő Szent Tamás Apostol ünnepe (II. oszt.)

reggel 6:00 "Rorate" Szentmise

2020.12.24. csütörtök Az Úr születésének vigiliája (I. oszt.)

24:00 ÉJFÉLI SZENTMISE
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2020.12.25. péntek KARÁCSONY, 
A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE (I. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

csak 10:00 Ünnepi Szentmise             Miskolc 16.00 Szentmise

azután vendéglátás a kápolna előterében

2020.12.26. szombat nincs szentmise

2020.12.27. vasárnap Vasárnap Karácsony nyolcadában (II. Oszt.);

Megemlékezés Szent János apostol és evangelistáról

csak 17:00 Ünnepi Szentmise       Debrecen 10.00 Szentmise

2020.12.28. hétfő Aprószentek ünnepe (II. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

JANUÁR 2021

2021.01.02. szombat Szűz Mária engesztelő szombatja (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér 

18:00 Szentmise 

2021.01.03. vasárnap Jézus Szent Neve ünnepe (II. oszt.)

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise szentségi áldással

2021.01.04. hétfő Köznap (IV. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

2021.01.05. kedd Köznap (IV. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise 

2021.01.06. szerda VÍZKERESZT (I. oszt.)

reggel 6:00 és 18:00 Ünnepi Szentmise 

2021.01.07. csütörtök Köznap (IV. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

2021.01.09. szombat nincs szentmise

2021.01.10. vasárnap Szent Család Vasárnapja (II. oszt.); 1. vasárnap Vízkereszt után

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise szentségi áldással

2021.01.11. hétfő Köznap (IV. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

2021.01.16. szombat Szent I. Marcell pápa és vértanú (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise
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2021.01.17. vasárnap Vízkereszt utáni 2. vasárnap ((II. oszt.)

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2021.01.18. hétfő Köznap (IV. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

2021.01.23. szombat Pennaforti Szent Rajmund hitvalló (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

2021.01.24. vasárnap Vízkereszt utáni 3. vasárnap ((II. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2021.01.25. hétfő Szent Pál apostol megtérése (III. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

2021.01.30. szombat Szent Martina szűz és vértanú (III. oszt.)

17:30 Rózsafüzér

18:00 Szentmise

2021.01.31. vasárnap Hetvenedvasárnap (II. oszt.)

9:30 Rózsafüzér, gyónási lehetőség

10:00 és 17:00 Ünnepi Szentmise 

2021.02.01. hétfő Szent Ignác püspök és vértanú (III. oszt.)

reggel 6:00 Szentmise 

A kápolnák címei 

o Jézus Szentséges Szíve-kápolna, MISKOLC: Kórház utca 1., 

(Vasgyári kórház kápolnája), 3533 Miskolc

o Gyermekklinika kápolnája, DEBRECEN; Pallagi út 9‒10., 4032 Debrecen

Advent: új kezdet a lélek és a család számára

Klaus Wilhelm atya prédikációja Advent 1. vasárnapján Budapesten

Kedves Testvérek,

a Salzburg közeléből származó író,  Karl-Heinrich Waggerl  írta, hogy az Ádvent, amint
mondják, az év legcsendesebb időszaka.

Ez így van valóban? Hát nem Ádvent az év leghektikusabb időszaka, amikor mindenki a
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karácsonyi bevásárlások miatt  rohangászik,  és olyan sok elintéznivalója van? Az 1990-es
évek közepe óta  amúgyis bekerültünk a  sohasem megálló elektronikus mókuskerékbe.  A
számítógépből és a smartphone-ból kiömlő ingertömeg űz minket, végnélküli stressz. Goethe
balladájában a bűvészinas sem tudta a mindent elárasztó vízfolyamot megállítani; úgy tűnik,
ez a helyzet ma is.

Az emberi tekintetet a felületes és értéktelen dolgok ragadják meg, tekintetünk nem arra
irányul, ami maradandó és értékes.
Hogyan lelhetjük meg lelki nyugalmunkat?
Talán a jó ádventi elhatározásaink segítségével, vagyis
• engedjünk  időt  Istennek  és  a  családunknak.  A  családi,  közös  rózsafüzér  imádság

hihetetlenül jó fogadalom lenne. Az újrakezdés érdekében elég lenne egy tizeddel indulni,
azaz egy Miatyánkkal és tíz Üdvözléggyel. Ez családokat menthet meg és újíthat meg.
Alkalom adtán másoknak is ajánlhatjuk a rózsafüzért.

• A számítógépet és a smartphone-t csak munkavégzés céljaira használjuk; nem szabadidő
programként és nem játékként.

• Parancsoljunk  megálljt  a  minket  érő  ingerzuhatagnak.  Néhány  ötlet:  nem  nézzünk
értelmetlen filmeket, ne menjünk be határozott cél nélkül semmiféle bevásárlóközpontba,
és ne nézzük meg ötvenszer a smartphone-t, vajon jött-e új üzenet; legyen elég ez naponta
csak háromszor.

• Ezeken túlmenően, amint  Michael Winterhoff,  gyermek- és ifjúsági pszichiáter értékes
könyveiben kifejti: nem szabad teret engednünk a médiából áradó negatív hírhullámnak,
és ennek függvényében ne kapcsoljuk magunkat katasztrófa üzemmódba, ami napjainkat
nyugtalansággal és félelemmel tölti meg.
Aztán, ha egy jó könyvet veszek a kezembe és olvasom, ahelyett,  hogy egyik filmről

ugranék  át  a  másikra,  egyik  infó  után  a  másikat  habzsolnám,  akkor  sokkal  nyugodtabb
lehetnék, nem olyan szétszórt és hektikus. Különös dolog, de így bensőleg is teljesebb és
elégedettebb leszek. Belső biztonságérzettel tudnék másokkal találkozni, amint  Winterhoff
írja: „A nyugalom ugyanúgy átszáll a másikra, mint a nyugtalanság.”

A nyugtalanság zavarokhoz vezet, legelőször is a családban. Ismét  Winterhoff:  „Minél
fiatalabb  a  gyermek,  annál  inkább  magára  veszi  a  környezetében  élő  felnőttek  érzelmi
állapotát.  A nyugodt  felnőtteknek,  akik a  gyermekekkel  intuitív  módon bánnak,  nyugodt
gyermekeik lesznek,  akik tudják élvezni  gyermekkorukat.  A nyugtalan és  űzött  felnőttek
mindig nyomást  gyakorolnak a gyermekeikre,  és ha ez a  nyomás tartósan fennáll,  akkor
fejlődési zavart okoznak érzelmi és szociális területen egyaránt; évek óta egyre több ilyen
jelenséggel találkozom”1

A belső nyugalom és béke igazi áldás a léleknek és az egész családnak.

• Már jöhet a Karácsony,
• van szállásom a világ üdvözítője számára,
• nem  halmozódik  fel  a  konzum  és  a  világ  sokféle  ingere  összehányt  szemétdomb
gyanánt a betlehemi istálló előtt.
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• Az út  szabaddá válik,  hogy a lélek belépjen,  a lélek pedig lát,  és  örvendezik,  mert
megtalálta  az  igazi  és  tartós  boldogságot:  a  világ  üdvözítőjét,  Jézus  Krisztust  és
legszentebb anyját, a Boldogságos Szűz Máriát.

Ha  a  lélek  megtalálta  Istent,  ha  megtanulta  szeretni  őt,  akkor  eljut  a  tartós  és  belső
nyugalomra. Növekedik az Istenbe vetett  bizalomban, és ha a föld megrendül, a népek a
tenger féktelene zúgása és a dolgok nyomasztó várakozása miatt pusztulnak, a klímaváltozás
kísértete miatt hisztérikusak lesznek, akkor a lélek felemeli fejét, mert Isten közel van hozzá
és ő Isten kezében van. Ezt hirdeti Lukács evangéliuma az első ádventi vasárnapon.

Mi,  katolikusok  valóban  tudunk  abban  segíteni  kereső  embertársainknak,  hogy
kikerüljenek az ördög karmai közül, és Jézus Krisztusban az igaz megváltóra leljenek.

Kedves  Testvérek,  Ádventben  a  jó  elhatározásaink  révén  törekedjünk  lelkünk  és
családunk belső békéjére.

[1Michael Winterhoff: Lasst Kinder wieder Kinder sein!, 6. Aufl., 2011, 198.]

F S S P X

Keresztes imahadjárat: a Szentmise és a hivatások, a mi kincseink!

Krisztusban szeretett kedves Testvérületi Tagok, kedves hívek, kedves barátok!

Ez  egy  nyomatékos  és  könyörgő  felhívás  Önökhöz  és  mindazokhoz,  akikhez  Önök  ezt
eljuttathatják:  "Egyesítsük  erőinket,  hogy  a  Mennyországtól  elnyerjük  a  feltétlen
szabadságot a Szentmisék nyilvános ünneplésének lehetőségére és az azokon történő
részvételi lehetőségre."
A Szentmise az, ami a legkedvesebb a szívünknek. Ünnepelhessük újra teljes szabadságban:
ez a megoldás minden rosszra, minden betegségre, minden félelemre.
Ehhez  jön  még  egy,  nem  kevésbé  fontos  imaszándék:  a  hivatások.  Imádkozzunk,
könyörögjünk  ki  a  Mennyországtól  sok  munkást  az  Úr  szőlőjébe,  sok  szentéletű  papot.
Szemináriumainknak mindig teli  kell  lenniük! A lelkek éheznek és nincs elég pap,  hogy
jóllakassa őket!
Érzéketlenek maradunk a jelenlegi helyzettel szemben? "Mert mindenki, aki kér, kap, aki
keres,  talál,  és  a  zörgetőnek ajtót  nyitnak."  (Mt 7,8)  ígéri  a  mi  Urunk.  Tegyük hozzá  a
magunk  részét:  kegyelmeket  csak  akkor  kapunk,  ha  kitartóan  könyörgünk  azokért.
Kedves  barátok,  ezért  hívok  Önök  közül  mindenkit,  kicsit  és  nagyot,  világi  híveket  és
Istennek szentelteket és buzgón kérem Önöket, hogy csatlakozzanak ehhez a Szentmiséért és
a hivatásokért indított keresztes imahadjárathoz. A keresztes lovagok útnak indultak, hogy
Jézus sírját felszabadítsák; mi is induljunk hát, hogy Krisztus Király kincsét felszabadítsuk: a
szeretet testamentumát!
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Mikor kezdjük a hadjáratot?
November 21-én, a Boldogságos Szűz Mária a templomban való bemutatásanak ünnepén.

Ki lesz ennek a hadjáratnak a vezére?
Az, aki a kereszt lábánál állt és akinek az mondatott: "Asszony, íme a te fiad!" Ő, aki azzal
van megbízva, hogy gondoskodjon rólunk - akinek a szíve oly jóságos és közbenjárásának
hatalma végtelen.

Milyen fegyvert vetünk be? 
Azt, amelyet a Menny maga ajándékozott nekünk: a rózsafüzért. Egy könnyen beszerezhető,
könnyen kezelhető  fegyver,  mely  Isten  szívére  felbecsülhetetlen  hatékonysággal  bír;  egy
fegyver, mely az ördögöt, a Szentmise és a pap esküdt ellenségét elkergeti!

Mikor ér véget a hadjárat?
Nagycsütörtökön (2021. április 1-jén), amikor a Szentmise áldozot azaz az Oltáriszentség és
a papság megalapítását is, vagyis a legértékesebb tulajdonunkat ünnepeljük.

Kinek  adjuk  majd  át  ennek  a  keresztes
imahadjáratnak az eredményeit?
A  Boldogságos  Szűzanyának.  Minden  tartomány
összegyűjti a kincses lapokat és adott időben továbbítja a
központi házba. 

Ha a Menny a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására
lehetővé teszi számunkra, akkor a Testvérület 2021. októberében egy ünnepélyes, hálaadó
zarándoklatra megy Lourdes-ba.

Isten áldja meg Önöket és az Önök nagylelkűségét!

Menzingen, 2020. november 11. Szent Márton ünnepén

P. Davide Pagliarani, általános elöljáró

Rózsafüzér keresztes imahadjárat

Keresztes imahadjárat a Szentmise korlátlan bemutatási lehetőségéért és hivatásokért.

"Egyesítsük erőinket, hogy a Mennyországtól elnyerjük a feltétlen szabadságot a Szentmisék
nyilvános ünneplésének lehetőségére és az azokon történő részvételi lehetőségre."
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Kegyelemteljes, Áldott Karácsonyt

és

Áldott 2021-es Új Évet

kívánunk szívből Önöknek

P. Stefan Frey

P. Klaus Wilhelm P. Simon Gábor P. Aradi László

a tartomány székhelyéből Jaidhofból 

és a farkasgyepűi Szent Kereszt Előperjelségből
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