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N A P T Á R
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

Testvérem! Az anyagi javak mennyire határoznak meg
bennünket? Engedünk-e a világ kísértésének, hogy arra figyeljünk,
«amink van»; vagy függetlenítjük-e magunkat az anyagi javaktól és arra
figyelünk, «akik vagyunk»?
A mai szentleckében Szent Pál függetlenségéről számol be: „Tudok
nélkülözni, de tudok bőségben is élni” (12). Gondolom, ez azt jelenti: ha
„nélkülözik”, akkor sincs a másik ember terhére; ha „bővelkedik”, akkor
sem ünneprontó, vagyis elfogadja mások kedveskedését, nem nézi le a
másik embert. Gyakorlatból tudjuk, milyen nehéz a függetlenség.
Szent Pálnak is csak azért sikerült ez, mert Isten segítette: „Mindenre
képes vagyok abban, aki nekem erőt ad” (13).
Testvérem! Boldogságunkat ne külső, anyagi dolgokban keressük
tehát, vagyis ne arra törekedjünk, hogy minél több anyagi javunk legyen.
A fontos az, hogy szívünk mélye változzon meg, vagyis Istenben
gazdagodjunk. (Vö.: 19) Természetesen mondjunk köszönetet az anyagi
segítségért: „Mégis jól tettétek, hogy szükségemben segítségemre
voltatok” (14). DE SOKKAL INKÁBB TUDJUNK ÖRÜLNI SZENT PÁLLAL ANNAK,
HOGY «KIKKÉ LETTÜNK». A filippi levél szavaival ezért mi is így
imádkozzunk: „Legyen dicsőség Istennek, a mi Atyánknak örökkönörökké! Ámen” (20).
[M.a.]
13.00: Kozma Hanga keresztelője
Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzér imával köszöntjük a
Szűzanyát.
Hétfő, október 13.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Lk 11,29-32

Kedd, október 14.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Gal 5,1-6 Lk 11,37

Szerda, október 15. Jézusról nevezett – Avilai – Szent Teréz szűz és
egyháztanító
Gal 5,18-25 Lk 11,37-41
16.00-18.00: karitász fogadóóra
17.45: rózsafüzér a 6-8. osztályosok vezetésével
Esti szentmise után bibliaóra
Csütörtök, október 16. Alacoque Szent Margit
Ef 1,1-10 Lk 11,47-54
10.00-17.30: használt ruha és aprócikk csere-bere akció lesz az Attila út
63. alatti helyiségben. Kérjük a Testvéreket, hogy csak tisztára mosott
ruhát hozzanak, olyant, amit maguk is bármikor szívesen felvennének, vagy
szeretteiknek odaadnának.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú
Ef 1,11-14 Lk 12,1-7
10.00-17.30: használt ruha és aprócikk csere-bere akció lesz az Attila út
63. alatti helyiségben. Kérjük a Testvéreket, hogy csak tisztára mosott
ruhát hozzanak, olyant, amit maguk is bármikor szívesen felvennének, vagy
szeretteiknek odaadnának.
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, október 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
2Tim 4,9-17a Lk 10,1-9
9.00-11.00: irodai fogadóóra
10.00-13.30: használt ruha és aprócikk csere-bere akció lesz az Attila út
63. alatti helyiségben. Kérjük a Testvéreket, hogy csak tisztára mosott
ruhát hozzanak, olyant, amit maguk is bármikor szívesen felvennének, vagy
szeretteiknek odaadnának.
Esti szentmise után gyűjtés lesz a missziók javára
Évközi 29. vasárnap, október 19.
Missziós vasárnap

I. zsoltárhét
Iz 45,1.4-6 1Tessz 1,1-5b Mt 22,15-21

10.00: keresztelő a Szoboszlai családban
A szentmisék után gyűjtés lesz a missziók javára

