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N A P T Á R
Évközi 30. vasárnap, október 26. II. zsoltárhét

Kiv 22,20-26  1Tessz 1,5c-10  Mt 22,34-40
Testvérem! Még eleven az emlék bennünk - a múlt vasárnap

missziós vasárnap volt. Ez figyelmeztetett, hogy a hitterjesztés
mindannyiunk feladata. Erre gondolva tegyük fel magunknak a
kérdést: Igaz-e ránk szent Pál szava, amit a tesszaloniki híveknek írt?
„Istenbe vetett hitetek mindenütt ismertté vált” (8). A krisztinavárosi
közösségr l is elmondható ez?

A tesszaloniki egyháznak ez azért sikerült, ahogy a mai
szentleckében olvassuk, mert „az Úr és a mi követ ink lettetek”
(6a). Nekem és Neked is lelkiismeretvizsgálatot kell tartanunk: Igazán
«utánozzuk» Jézust? (A görög eredetiben ez a szó áll a «követés»
helyett.) Jézus nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy 
szolgáljon. (Vö.: Mt 20,28) A tesszaloniki testvérekhez hasonlóan a mi
feladatunk is: „Az él  és igaz Istennek szolgáljatok” (9).  A Fiú mindig
az Atyára figyelt: Úgy legyen, ahogyan Te akarod. (Vö.: Mt 26,39)
Ránk is ez a jellemz ? Életünk középpontja, hogy „várjátok a
mennyb l Fiát, Jézust” (10).

Testvérem! Gyakran azzal védekezünk, hogy a környezetünket
mi nem tudjuk misszionálni. Pedig ez nem igaz! A tesszalonikiaknak
sikerült. „Minden hív nek példaképei lettetek” (7).  BÁTRAN
CSELEKEDJÜNK TEHÁT, MERT HA LEGY ZZÜK A NEHÉZSÉGEKET, AKKOR
TÖLTI EL SZÍVÜNKET A SZENTLÉLEK ÖRÖME. (Vö.: 6b) [M.a.]

Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzér imával köszöntjük a Sz zanyát
Hétf , október 27. Ef 4,32-5,8  Lk 13,10-17
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal feln ttek hittanórája

Kedd, október 28. SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK
Ef 2,19-22  Lk  6,12-19

17.30: gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, október 29. Ef 6,1-9  Lk 13,22-30
16.00-18.00: karitász fogadóóra
17.30: GYÓNTATÁS: Antal atya
Esti szentmise után Biblia óra

Csütörtök, október 30. Ef 6,10-20  Lk 13,31-35
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Péntek, október 31. BOLDOG ROMZSA TÓDÓR PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ

Fil 1,1-11  Lk 14,1-6
17.30: gyóntatás: elmarad
17.45: utolsó októberi rózsafüzér
18.00: a lágymányosi új, Boldog Meszlényi Zoltán püspök és vértanú
tiszteletére épült  (Bp. XI.ker. Fehérvári- és Etele út keresztez désénél
az Etele úton álló) templom felszentelése. Az ünnepi alkalomra a
Testvéreket szeretettel várják!
18.30: MINDENSZENTEK vigilia miséje
Esti szentmise után vesperás

Szombat, november 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Jel 7,2-4.9-14  1Jn Ef 4,7-16  Mt 5,1-12a

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend, a szentmisén való részvétel
kötelez
18.00: loretói litánia
18.00: a farkasréti Mindenszentek templomban espereskerületi búcsúi
koncelebrált ünnepi szentmise lesz, melyre a Testvéreket is szeretettel
várják!
Templomunkban az esti, ünnepi szentmise után halottak esti ájtatosság.
A Mindenszentek esti szentmise nem érvényes vasárnapra.
Aki a temet t ájtatos lélekkel látogatja és legalább lélekben imádkozik az
elhunytakért november 1-8-ig, minden nap teljes búcsút nyerhet. Feltétele: gyónás,
áldozás, imádság a Szentatya szándékára.
Akik halottak napján (vagyis,  az azt megel z  nap delét l a halottak napját követ
éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút
nyerhetnek  a  szokott  feltételekkel.  A  látogatáskor  egy  Miatyánkot  és  egy
Hiszekegyet  kell  imádkozni.  Ez  a  búcsú  elnyerhet  a  megel z  vagy  a  következ
vasárnapon és Mindenszentek napján

HALOTTAK NAPJA (Évközi 31. vasárnap) III zsoltárhét
2Mak 12,43-46  Róm 14,7-9.10b-12  Jn 12,23-28 (r.23-26)

10.00: szentóra
18.00: vesperás
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