
Fil 3,7-4,1
Lk 16,1-8

Fil 3,3-8a
Lk 15,1-10

Bölcs 4,7-17 v. Róm 8,28-30
Lk 12,35-40

Fil 4,10-19
Lk 16,9-15

Fil 2,5-11
Lk 14,15-24

Fil 2,1-4
Lk 14,12-14

Naptár
HALOTTAK NAPJA, (évközi 31. vasárnap) III. zsoltárhét

2Mak 12,43-46 – Róm 14,7-9.10b-12 – Jn 12,23-28 (r.23-26)

Testvérem! A mai szentleckében (Rom 14. fejezet) szent Pál
erre figyelmeztetett: „Amíg élünk, Istennek élünk, és ha
meghalunk, Istennek halunk meg” (7b). Miért ilyen fontos: hogy
„mindig az Úréi vagyunk” (8)? Mi következik ebb l? Mire akar az
apostol emlékeztetni ezzel?

Engedjetek meg egy gondolati kísérletet. Mi lenne: 1/ - ha
mindig a magunkéi lennénk? Akkor mi lennénk a világ
legnyomorultabb lényei, mert a kiteljesedés reménye nélkül
élnénk. 2/ - ha ebben az életben áldozatok árán is kimutatjuk, hogy
az Úréi vagyunk, de a halál után nem remélünk benne? Akkor igaz
ránk szent Pál üzenete: „Ha csak ebben az életben reménykedünk
Krisztusban, minden embernél szánalomra méltóbbak
vagyunk” (1Kor 15,19), mert hiába hoztunk áldozatot. 3/ - ha
ebben az életben nem tör dünk Krisztussal, de úgy gondoljuk,
hogy halálunk után az övéi lehetünk? Akkor vakmer  a
reményünk. Csak az jut a mennyek országába, „aki mennyei
Atyám akaratát cselekszi” (Mt 7,21).

Testvérem! Köszönjük meg Jézusnak, hogy  azért halt meg
és azért támadt fel, hogy mind a holtaknak, mind az él knek Ura
legyen. (Vö.: 9) Halottak napján, amikor saját halálunkra is
gondolunk, határozzuk el: életünkben nem akarunk csak
magunknak élni (Vö.: 7a). HA  ÍGY  ÉLÜNK, AKKOR HALÁLUNKBAN,
AMIKOR AZ ISTEN ÍTÉL SZÉKE ELÉ ÁLLUNK (Vö.: 10b), AZ ÚRÉI
LEHETÜNK! [M.a.]

10:00  Szentóra
18:00  Vesperás

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 is.

Hétf , november 3.
17:30  Gyóntatás: Csaba atya
19:30  Képvisel  testület gy lése a plébánián

Kedd, november 4. Borromeo Szent Károly
12:00  Dr. Gémesi Sarolta temetése a Farkasrét-alsó temet ben
17:30  Gyóntatás: Zsolt atya

Szerda, november 5. SZENT IMRE HERCEG
 8:00  A Szent Gellért Iskola részt vesz a szentmisén
16-18  Karitász fogadóóra

Csütörtök, november 6.
16:30  Karitász munkacsoport gy lése a plébánián
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
18:30  Esti szentmise a papi hivatásokért
Esti szentmise után kezd  feln ttek hittanórája

Els  péntek, november 7.
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17:30  Gyóntatás: Zsolt atya
18:00  Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, november 8.
18:00  Loretói litánia

XII/45. szám
2014. november 2.

Szent András hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: Hétköznap: 8, 18:30, Vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél

mailto:krisztinavaros@gmail.com
http://www.communio.hu/hba/


A LATERÁNI BAZILIKA FELSZENTELÉSE (évközi 32. vasárnap)

IV. zsoltárhét Ez 47,1-2.8-9.12 – 1Kor 3,9b-11.16-17 – Jn 2,13-22
 9:00  Ünnepi szentmise, ELS ÁLDOZÁS

A szentmise kezdete el tt a szül k megáldják gyermekeiket (kb. 5
perccel)

18:00  Vesperás

NOVEMBERI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport:   Hogy - különösen novemberben -
sokat imádkozzunk halottainkért, ajánljunk fel szentmiséket és
búcsúkat értük.

Mária Magdolna imacsoport:     Hogy  azok  a  személyek,  akik  a
magánytól szenvednek, megtapasztalják Isten közelségét és a
testvérek támogatását.

Árpád-házi Szent Margit imacsoport:   Hogy  a  fiatal
szeminaristáknak, férfi és n i szerzeteseknek legyenek bölcs és
jól felkészült nevel ik.

Szent László imacsoport:     Hogy  els áldozóink  buzgó  szívvel  és
örömmel fogadják a Szentségi Jézust, és h ségesek is
maradjanak hozzá.

H Í R E K

Karácsonyi ajándékokat gy jt határon túli magyar gyermekek,
gyermekotthonok, óvodák és iskolák számára a Szent László
Társulat és a Rákóczi Szövetség templomunkban november 16-
án a vasárnap délel tti szentmisék alkalmával, Majnek Antal
munkácsi megyés püspök f védnökségével. Adományként tartós
édességet, könyveket, mesekönyveket, CD-t, DVD-t,
tisztálkodási szereket és tartós élelmiszereket várunk.
Ruhanem t és játékokat nem gy jtünk! További részletek és
elérési lehet ségek a hirdet táblán olvashatók.

Közeljöv  eseményei

Nov. 13. csütörtök de. nyugdíjas séta
16. vasárnap ½ 12-es szentmise Ágoston László atya

halálának 9. évfordulóján.
17. hétf 19 óra: bérmálkozásra el készít  szül i

értekezlet
este ½ 8-kor „Krisztinavárosi esték”

23. vasárnap Országos karitász gy jtés a szentmisék
végén

29. szombat de. ádventi koszorú-kötés a cserkészekkel
este 6 óra: 1. gyertyagyújtás (kertében
koszorúk megáldása)
mise után a „Szállást keres a szentcsalád”
képek indítása

30. vasárnap minden szentmise keretében koszorúk
megáldása
Jótékonysági vásár a templom melletti téren

Ádvent hétköznapjain reggel ½ 7-kor „roráte” szentmise. 8 órakor
nem lesz szentmise

Dec. 5-7. pásztori vizitáció
Tartós élelmiszer-gy jtés a rászorulók
részére

6. szombat a Mikulás du. ½ 5-kor érkezik templomunkba
este 6 órakor 2. gyertyagyújtás

11. csütörtök de. nyugdíjas séta
13. szombat du. ½ 4 óra nyugdíjas délután (ádventi lelki

készület)
este ½ 6-kor b nbánati liturgia, keretében 3.
gyertyagyújtás


