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November 12. Évközi 32. vasárnap. A ½10-es szentmise után a Wathay Ferenc cserkészcsapat újoncainak
ünnepélyes fogadalomtételére kerül sor.
November 13. hétfő: Magyar szentek és boldogok emléknapja. Püspöki szentmisével kezdődik 17 órakor a
Magyar Szent Család tiszteletére rendezett közös ünnepség a Székesegyházban. Spányi Antal megyés püspök az egyházközségek családjainak képviselői jelenlétében - Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre
ereklyéi előtt – a magyar Szent Család oltalmába ajánlja a családokat.
November 15. szerda: Nagy szent Albert püspök és egyháztanító emléknapja.
November 16. csütörtök: Skóciai szent Margit emléknapja.
November 17. péntek: Nagy szent Gertrúd szűz emléknapja.
November 18. szombat: A Szent Péter és Szent Pál –bazilikák felszentelésének emléknapja. Karitász csoportunk 15 órára a kápolnába hívja és várja a nyugdíjas Testvéreket Szent Erzsébet napi ünnepségre. Az
esti szentmise után a Prohászka Imaszövetség közös imádkozásra hívja a Testvéreket Prohászka püspök
atya sírjához.
November 19. Évközi 33. vasárnap. Ezen a napon országos gyűjtés lesz a Karitász javára. Az adományok 40%-a a helyi karitász csoportnál marad.
* * *
Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez kapcsolódóan minden évben országos gyűjtést rendeznek a szegények
javára a katolikus templomokban. A templomi gyűjtést az egyházi karitatív munka céljaira használják fel.
Ezen a napon Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a Katolikus Karitász védőszentjének oltalmába ajánlják a karitatív szolgálat minden önkéntes segítőjét és jó szándékú támogatóját. Az idei gyűjtést november 19-én tartják. A gyűjtés teljes eredményéből 40% marad az egyházközségekben, amelyből a plébániai karitász csoportok tevékenységét támogatják.
A közösségi teremben a vasárnapi szentmisék után házi kolbász vételére lesz lehetőség. A finom és ízletes füstölt kolbászt Tőke János készíti.
Szeptembertől minden hónap első szombatján a Közösségi teremben a Kármel rend tart rendezvényt világi
tagjai számára. A következő hetekben a Kármel rend történetével és lelkiségével ismerkedhetnek meg Olvasóink.

A Kármel rendtörténete 1.
Mit jelentett és jelent a Kármel neve? Hogyan vette fel egy szerzetesrend ezt a nevet, miként gazdagodott
annak jelentése az évszázadok folyamán, és jelenleg milyen nagy az a lelki család, amelyet a Kármel elnevezés magába foglal? – Efféle kérdésekre keressük a választ az alábbi elmélkedésben.
A Kármel bibliai, földrajzi és lelki jelentése
A „termékeny föld” fogalmat a Szentírás héberül a „kármel” szóval fejezi ki. Ezzel a kifejezéssel találkozhatunk például Jeremiás könyvében, amikor az Úr így szól népéhez a próféta által: Én vezettelek el benneteket
a termékeny földre, hogy gyümölcsét és bőséges javait élvezzétek (Jer 2,7).
A Kármel azonban nem csak egy fogalmat, hanem egy földrajzi helyet is jelöl a Bibliában. Fejed, mint a
Kármel – fordul az Énekek énekének vőlegénye a menyasszonyhoz, annak szépségét ekképpen magasztalva.
A Szentírásban a tengerbe nyúló, mediterrán növényzet borította Kármel-hegység a szépség és a termékenység jelképe. Erre utal például Izajás próféta könyvének egyik verse, mely a félelmektől való szabadulásra,
megújuló bizalomra biztatja a babiloni fogságban elreménytelenedett választott nép fiait: Örüljön a puszta és
a kiaszott vidék, ujjongjon a sivatag és viruljon! (…) Mert övé a Libanon dicsősége, a Kármel és a Száron
pompája… (Iz 35, 1-2b).

