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Naptár
Évközi 26. vasárnap, szeptember 27. SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA
II. zsoltárhét
Szám 11,25-29 – Jak 5,1-6 – Mk 9,37-42.46

Testvérem! A mai szentlecke els mondata szó-szoros értelemben
mellbe vághat minket: „Rajta, gazdagok, jajveszékelve sírjatok” (1)!
Igaz, Jézus szegény volt, de barátai között jómódúakat is találunk, mint
Nikodémust. (Vö.: Jn 19,39) A szentek között is vannak vagyonosok, pl.
boldog Batthyány-Strattmann László. Prohászka püspök atya pedig a
következ ket írja: «A gazdag városokban rak fészket a szellem, s az
ínségesnek nincsenek szárnyai, sem énekei.» A módos városok
serkentik a szellemi alkotást.
Nem is a gazdagsággal, hanem annak megszerzésével és
felhasználásával van a probléma. Szent Jakab ugyanis a következ kre
figyelmeztet: „A bér, amelyet a földeteket learató munkásoktól
visszatartottatok, íme felkiált” (4). A nem becsületes úton szerzett vagyon
nem lehet kedves Isten el tt. „Aranyotokat és ezüstötöket belepte a
rozsda, és ez a rozsda tanúul szolgál ellenetek” (2k). „B ségben éltek a
földön és tobzódtok, hizlaljátok szíveteket a leölés napjára” (5). Ez
azokról szól, akik önz en, nem jóra használják gazdagságukat.
Testvérem! Öt hét után ma befejezzük szent Jakab levelének
olvasását. Vegyük komolyan az apostol figyelmeztetését: Ne a
vagyonunkat szaporítsuk még az utolsó napokban is. (Vö.: 3) Ez
ugyanis nagyon sok veszélyt rejt magában. INKÁBB ISTENBEN
GAZDAGODJUNK (Vö.: Lk 12,21), ÉS AKKOR A VAGYONNAL VALÓ
KAPCSOLATUNK IS HELYES LESZ.
[M.a.]
9:00 A szentnisén a gyermek scola énekel
A szentmisék alatt nem lesz gyóntatás
Elkészült zsinatolásunk záródokumentuma, a szentmisék után a sekrestyében
lehet kérni bel le.
Hétf , szeptember 28. Szent Vencel vértanú
17:30 Gyóntatás: Mihály atya

Zak 8,1-8
Lk 9,46-50

Kedd, szeptember 29. SZENT MIHÁLY, SZENT GÁBOR, Dán 7,9-10.13-14
v. Jel 12,7-12a
SZENT RAFAEL F ANGYALOK
Jn 1,47-51
17:30 Gyóntatás: Bence atya
Szerda, szeptember 30. Szent Jeromos áldozópap és
egyháztanító
16-18 Karitász fogadóóra
17:30 Gyóntatás: Antal atya

Neh 2,1-8
Lk 9,57-62

Októbert l megkezd dik a feln tt hitoktatás
Októberben minden este ½6-kor rózsafüzér imával köszöntjük a Sz zanyát
Csütörtök, október 1. a Gyermek Jézusról nevezett
(Lisieux-i) Szent Teréz sz z és egyháztanító
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
17:45 Rózsafüzér
18:30 Szentmise a papi hivatásokért
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12
Lk 10,1-12

Bár 1,15-22
Els péntek, október 2. Szent rz angyalok
Lk
10,13-16
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
14:30 Virág István temetése a belvárosi Szent Mihály templomban
(Bp., Váci u. 47/b)
17:30 Gyóntatás: Bence atya
17:45 Rózsafüzér
Esti szentmise után vesperás
19:15 Espereskerületi, búcsúi, koncelebrált szentmise a gazdagréti
Szent Angyalok plébániatemplomban, (Bp., XI. Gazdagréti út
124.) melyre a Testvéreket is szeretettel várják.
Szombat, október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd püspök és Bár 4,5-12.27-29
Lk 10,17-24
vértanú
9:00 Bence atya szeretettel várja a templom melletti parkolóban azokat,
akik a Nagymarosi találkozóra szándékoznak menni, hogy senkinek
ne kelljen egyedül útra kelnie.
Évközi 27. vasárnap, október 4.

III. zsoltárhét

Terménybetakarítási hálanap
Ter 2,18-24 – Zsid 2,9-11 – Mk 10,2-16
9:00 A szentmisén gitáros énekesek m ködnek közre
17:30 Szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a rózsafüzért
HÍREK
Zarándoklat a csallóközi Bacsfa-Szentantalra: Id pont: október 23-24
(péntek-szombat). Teljes költség (utazás, szállás, vacsora, reggeli és
kétszeri ebéd) max. 14 ezer Ft. Elszállásolás 3 ágyas szobákban. (nincs
emeletes ágy). Jelentkezni lehet 7 ezer Ft el leg befizetésével a
sekrestyében és az irodán. Jelentkezési határid október 11. vasárnap.
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