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Mindszent hava

Hétfő, október 6.
Gal 1,6-12 Lk 10,25-37
17.30: gyóntatás: Csaba atya
17.45: ovistól második osztályosok közreműködésével végezzük a
rózsafüzért
19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián

Miserend: H-Szo: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Évközi 27.vasárnap, október 5.

Kedd, október 7. Rózsafüzér Királynője
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

N A P T Á R

III. zsoltárhét
Iz 5,1-7 Fil 4,6-9 Mt 21,33-43

Testvérem! A béke minden ember vágya. Mégis gyakran
azt tapasztaljuk, hogy békétlenség vesz körül bennünket és mi
magunk is békétlenek vagyunk. Isten, a mi Atyánk, a mai
szentlecke szavai szerint, „a béke Istene” (9). Ha Isten gyermekei
vagyunk, igazi harmóniában csak akkor élhetünk, ha az ő békéje
tölti el szívünket. A sok békétlenség között megvalósulhat ez
bennünk?
Egy hasonlattal szeretném megmagyarázni, hogy ez hogyan
lehetséges. A tenger szinte állandóan hullámzik, gyakran
viharosan tombol. Mégis, ha egy kicsit mélyebbre merülünk
vizébe, teljes nyugalomra találunk. A felszíni mozgás a mélyben
nem tapasztalható. Életünkben mi is gyakran viharokba
kerülünk, de lelkünk mélye így is békében élhet. „Isten békéje,
amely minden értelmet meghalad, megőrzi szíveteket és
értelmeteket Krisztus Jézusban” (7).
Testvérem! Erre a szívünk mélyét betöltő békére
mindannyiunknak nagy szüksége van. Hogy ez megvalósuljon,
szent Pálhoz hasonlóan, váltsuk tettekre a hallottakat. (Vö.: 9)
Ezzel kapcsolatban a filippi levélben ezt olvastuk: „Ne aggódjatok
semmiért, hanem minden imádságotokban és könyörgésetekben
terjesszétek kéréseteket hálaadással együtt az Úr elé” (6).
INDULJUNK EL HÁT BÁTRAN A BELSŐ BÉKE ÚTJÁN!
[M.a.]
17.30: Szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a rózsafüzért

Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzér imával köszöntjük a Szűzanyát

Gal 1,13-24 Lk 10, 38-42

Szerda, október 8. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRÓNÁJA
Sir 24,23-31 Gal 4,4-7 Lk 1,26-28
16.00-18.00: karitász fogadóóra
18.30: Ünnepi szentmise Magyarok Nagyasszonya tiszteletére
Csütörtök, október 9. Szent Dénes püspök és társai vértanúk
Gal 3,1-5 Lk 11,5-13
8.15: Nyugdíjas séta a Zoborhegy téri Regnum Marianum
plébániatemplomba. A 77-es trolival a Rákosmezei tér megállóig kell
utazni. Hajnal György plébános úr megemlékezik az elpusztított
jogelőd, városligeti templomról is. Bemutatja életművét, az új
templomot, valamint a plébánia értékes és gazdag gyűjteményét.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: rózsafüzér a 3-5. osztályosok közreműködésével
Esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája
Péntek, október 10.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás

Gal 3,7-14 Lk 11,15-26

Szombat, október 11. Szent XXIII. János pápa Gal 3,7-14 Lk 11,27-28
Évközi 28. vasárnap, október 12.

IV. zsoltárhét

Iz 25,6-10a Fil 4,12-14.19-21 Mt 22,1-14 v. Mt 22,1-10
13.00: Kozma Hanga keresztelője

Októberi imaszándékok

Tenger csillaga imacsoport:

Hogy az Úr adjon békét a világ azon vidékeinek,

amelyeket leginkább gyötör a háború és az erőszak.

Mária Magdolna imacsoport:

Hogy a missziós világnap minden hívőben felébressze

IMÁDSÁG A SZENT CSALÁDHOZ A SZINÓDUSÉRT

a szenvedélyt és a buzgóságot arra, hogy az egész világnak megvigye az
evangéliumot.

Árpád-házi Szent Margit imacsoport:

Hogy egyházközségünk hívei minél többen

vegyenek részt az októberi rózsafüzér ájtatosságokon.

Szent László imacsoport:
a

jó

Istennek

Hogy újonnan megválasztott képviselőtestületünk tagjai

tetszően,

lelkiismeretesen

végezzék

feladataikat

egyházközségünkben.

Közeljövő eseményei
Okt. minden napján du. 3/4 6-kor szentolvasót imádkozunk
templomunkban.

16-18

Használt ruha és aprócikk cserebere akció lesz az
Attila út 63. alatti helyiségben csütörtöktől
szombatig, Cs. és P. 10-től 17:30-ig, Sz. 10-től
13:30-ig.
19. vasárnap Missziós vasárnap és gyűjtés szentmisék végén
20. hétfő
este fél8-kor „Krisztinavárosi esték”
25. szombat
du. fél4-kor nyugdíjas délután

Nov.

1. szombat Mindenszentek kötelező ünnepe vasárnapi
miserenddel. Este halottak esti ájtatosság.
8. szombat
du. fél4-kor nyugdíjas délután
9. vasárnap

Jézus, Mária és József,
bennetek szemléljük
az igaz szeretet csillogását,
hozzátok fordulunk bizalommal.
Názáreti Szent Család,
tedd a mi családjainkat is
a megélt közösség és az imádság helyévé,
az Evangélium hiteles iskolájává,
kicsiny család-egyházzá!
Názáreti Szent Család,
add, hogy a családoknak ne kelljen többé megtapasztalniuk
az erőszakot, a bezártságot, a megosztottságot;
és akiket megbántottak vagy megbotránkoztattak
hamarosan megvigasztalódhassanak és meggyógyuljanak!
Názáreti Szent Család,
add, hogy a következő Püspöki Szinódus
mindenkiben újraélessze annak tudatát,
hogy a család szent és sérthetetlen,
Isten tervének ékköve!
Jézus, Mária és József,
halljátok meg és hallgassátok meg könyörgésünket!

9 órai szentmisén elsőáldozás

13. csütörtök
de. nyugdíjas séta
16. vasárnap fél12-es szt.mise Ágoston L. atya halálának 9.
évfordulóján.

(Ferenc pápa imája)

Mindenkit, de különösen a családokat buzdítjuk, hogy közösen, a szinódus ideje
alatt, lehetőleg naponta imádkozzák a Szentatya imádságát!

