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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 működnek közre
17.30: szentóra, melynek keretében elimádkozzuk a rózsafüzért

Testvérem! A vasárnapi szentleckékben az egyházi év végéig a zsidó
levélből hallhatunk részleteket. Ez a levél »az újszövetség legnagyobb
könyveinek egyike« - olvastam egy kommentárban. Fő gondolata:
Jézusnak mint főpapnak a bemutatása. A főpap latin megfelelője
(pontifex) hídverőt jelent. Feladata az összekapcsolás, a közvetítés, amit
csak akkor tud megvalósítani, ha mint egy híd, átíveli az ég és a föld
közötti szakadékot, ha Ő egészen az égé és a földé is.

A mai szakasz azt bizonyítja elsősorban, hogy Jézus valóban egy
közülünk, vagyis a földhöz is tartozik. Ezért „kisebb az angyaloknál”
(9a). Emberségének bizonyítéka szenvedése is, mert csak az ember tud
szenvedni. „Illett ugyanis (Istenhez), hogy [Jézust], az üdvösség
szerzőjeként a szenvedésben tökéletesítse” (10). Az ember elfordult az
Istentől (eredeti bűn), és így eltávolodott Isten világától. Ennek ellenére
Jézus (aki mint Isten Fia az éghez tartozik) „nem szégyelli testvérnek
nevezni őket” (11b).

Testvérem! Teremtőnk nemcsak azzal mutatta ki szeretetét, hogy
Fia egy lett közülünk, hanem azzal is, hogy „irgalmából” (9b)
kezdeményezte üdvösségünket. Hiszen „ugyanattól az egytől (Isten)
valók mind: a megszentelő (Krisztus) és azok, akiket megszentelt (mi
emberek)” (11a). KÖSZÖNJÜK MEG ISTENNEK, HOGY SEGÍT RAJTUNK ÉS
HASZNÁLJUK IS AZT A HIDAT, AMELY ÖSSZEKÖT AZ ATYÁVAL! [M.a.]

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

Hétfő, október 5. Ruiz Szent Lőrinc és társai Fülöp-szigetek vértanúi
(IX.28.) Jón 1,1-2,1.11  Lk 10,25-37

17.30: gyóntatás: Mihály atya
19.30: a képviselő-testület gyűlése a plébánián

Kedd. október 6. Szent Brúnó áldozópap Jón 3,1-10  Lk 10,38-42
17.30: gyóntatás: Bence atya
20.00: Ifi hittan indul a cserkészotthonban (a plébániaépület pincéjében),
amelyet a továbbiakban hetenként tartunk!

Szerda, október 7. Rózsafüzér királynője Jón 4,1-11  Lk 11,1-4
16.00-18.00:  Karitász  fogadóóra  a  plébánián,  amelyen  már  fogadunk
felajánlásokat a másnap kezdődő használt ruha és aprócikk cserebere
akciónkra.
Az esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, október 8. SZŰZ MŰRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA,
MAGYARORSZÁG FŐPÁTRONÁJA Sir 24,23-31  Gal 4,4-7  Lk 1,26-28
8.00: a Szent Gellért Iskola tanárai és növendékei részt vesznek a szentmisén
9.00: nyugdíjas séta: a vatikáni Szent Péter Bazilika Magyarok Nagyasszonya
kápolnájának szobrásza, Varga Imre gyűjteményét látogatjuk meg Óbudán
(1033, Budapest, Laktanya u. 7., http://budapestgaleria.hu/_/varga-imre-
gyujtemeny-informaciok/). Találkozás a templomunk előtt. Belépődíj: 800,- Ft,
62-70 éves korig: 400,- Ft, 70 év felett ingyenes.
10.00–17.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció karitász
munkacsoportunk szervezésében az MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében.
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: rózsafüzér 3-5. osztályos gyermekek közreműködésével
Az esti szentmise után katekumenek hittanórája
19.15: espereskerületi, búcsúi, koncelebrált szentmise a Sziklatemplomban,
amelyre a Testvéreket is szeretettel várják
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Szombat, október 10. Jo 4,12-21  Lk 11,27-28
10.00–13.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció karitász
munkacsoportunk szervezésében az MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében.

Évközi 28. vasárnap, október 11. IV. zsoltárhét
Bölcs 7,7-11  Zsid 4,12-13  Mk 10,17-30

10.30: Kontra Dénes Zoltán keresztelője

OKTÓBERI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy megszűnjék az emberi személy áruként
való kezelése, mint a rabszolgatartás modern formája.
Szent László imacsoport: Hogy az ázsiai kontinens keresztény közösségei
misszionárius lelkülettel hirdessék az evangéliumot mindazoknak, akik arra
várnak.

A közeljövő eseményei

Október minden napján délután ¾ 6 órakor szentolvasót imádkozunk
templomunkban.
Október 18., vasárnap missziós vasárnap és gyűjtés a szentmisék végén

a fél 12-es szentmisén bérmálkozók
megerősítése

   19., hétfő este ½ 8-kor „Krisztinavárosi esték”
   22., csütörtök 15 órakor klubdélután idősebbeknek
   23-24. zarándoklat a csallóközi Bacsfa-Szentantalra. 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 előleg befizetésével a sekrestyében és az irodán. Jelentkezési
határidő október 11. vasárnap.

November 2., hétfő  halottak napja: este halottak esti ájtatosság
     12., csütörtök délelőtt nyugdíjas séta
     14., szombat esti szentmise: ministránstalálkozó
     15., vasárnap a 9 órai szentmisén elsőáldozás
     16., hétfő este ½ 8-kor „Krisztinavárosi esték”
     21., szombat esti szentmise Ágoston László atya halálának 10.

évfordulóján

Péntek, október 9. Szent Dénes
püspök és társai vértanúk

Jo 1,13-15;2,1-2  Lk 11,15-26
10.00–17.00: használt ruha és
aprócikk cserebere akció karitász
munkacsoportunk szervezésében az
MKDSZ Attila út 63. alatti
helyiségében.
17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise után vesperás


