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XIII./45.szám
2015. november 1.
Szent András hava

10.00: Szentóra
11.00: a farkasréti Mindenszentek plébániatemplom espereskerületi, búcsúi,
ünnepi szentmiséje, melyre a kedves Testvéreket is szeretettel invitálják.
A délelőtti szentmisék alatt nem lesz gyóntatás
18.00: vesperás

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

N A P T Á R
MINDENSZENTEK, évközi 31. vasárnap, november 1.

III. zsoltárhét
Jel 7,2-4.9-14 1Jn 3,1-3 Mt 5,1-12a

Testvérem! Mindenszentek ünnepén az összes szentre
gondolunk. Közöttük vannak olyanok, akiket név szerint ismerünk,
hiszen az Egyház szentté avatta őket. A mennyországban olyanok is
sokan vannak, akiknek a nevét sem ismerjük. De úgy vélem, a
szentek közé tartoznak azok is, akik Isten szeretetében élnek itt a
földön, hiszen a Szentírás őket is szentnek nevezi: „Ami pedig a
szentek javára való gyűjtést illeti…” (1Kor 16,1). A mai ünnep
nemcsak égre tekintés tehát, hanem felszólítást is jelent, hogy mi
valóban az életszentségre törekedjünk.
A mai szentleckében szent János három dolgot említ, ami a
szentté válásban irányt mutat. „A világ azért nem ismer minket,
mert őt (Atya) sem ismeri” (1b). Mi nem tartozhatunk egészen a
világhoz. „Mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan
szent ő maga is” (3). Feladatunk, hogy Krisztushoz hasonló, szent
életet éljünk. „De hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló” (2a).
Töltsön el bizalom minket, hogy a jövőben még közelebb kerülhetünk
Istenhez.
Testvérem! Szent János apostol első levele szerint mindennek
alapja: „Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten
gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk” (1a). IGYEKEZZÜNK
TEHÁT FÖLDI ÉLETÜNKBEN ÚGY VISELKEDNI, HOGY - MINT GYERMEKEI EGYRE JOBBAN HASONLÍTSUNK MENNYEI ATYÁNKHOZ! Akkor helyünk
lesz Istenünk mellett örök országában is.
M.a.]

Hétfő, november 2. Halottak napja
2Kor 4,14-5,1 Jn 6,37-40
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise az egyházközség elhunytjaiért, majd halottak esti ájtatosság
20.00: képviselőtestület gyűlése a plébánián

Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja november 1-8 között, és
imádkozik a megholtakért, minden nap
teljes búcsút nyerhet.
Feltételek: gyónás, áldozás és a pápa
szándékára történő imádkozás.
A szokott feltételekkel teljes búcsút
nyerhetnek azok is, akik halottak
napján (vagyis, az azt megelőző nap
delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy

nyilvános kápolnát. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell

imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető Mindenszentek napján és a következő
vasárnapon is.

Kedd. november 3. Porres Szent Márton szerzetes
Róm 12,5-16a Lk14,15-24
12.00: Perjés Gézáné temetése a Farkasrét-alsó temetőben
17.30: gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, november 4. Borromeo Szent Károly püspök
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra

Róm 13,8-10 Lk 14,25-33

Csütörtök, november 5. SZENT IMRE HERCEG.
Bölcs 4,7-17 v. Róm 8,28-30 Lk 12,35-40
16.30: Karitász csoport megbeszélés a plébánián
17.30: Gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Esti szentmise után katekumenek
hittanórája
19.15: a ciszterci Szent Imre templomban
espereskerületi búcsúi, koncelebrált
ünnepi szentmise, melyre a Testvéreket
is szeretettel várják

A közeljövő eseményei

Nov. 12. csütörtök
14. szombat
15. vasárnap
16. hétfő
21. szombat
22. vasárnap

26. csütörtök
28. szombat

Első péntek, november 6.
15,14-21 Lk 16,1-8
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

29. vasárnap
Szombat, november 7.
18.00: Loretói litánia

Róm 16,3-9.16.22-27 Lk 16,9-15

Évközi 32. vasárnap, november 8.
18.00: vesperás

IV. zsoltárhét
1Kir 17,10-16 Zsid 9,24-28 Mk 12,38-44

Ádvent hétköznapjain reggel ½ 7-kor „roráte” szentmise.
8 órakor nincs szentmise
Dec.

4-6.
5. szombat
6. vasárnap

NOVEMBERI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport:
hogy ebben a hónapban sokat imádkozzunk a halottakért és nyerjünk
minél több búcsút a tisztítótűzben szenvedő lelkek javára.
Szent László imacsoport:
hogy az édesanyák Szent Erzsébet példáját követve az elesettek
szolgálatára, a jó Isten dicsőségére neveljék gyermekeiket.

de. nyugdíjas séta
esti szentmise Ministráns találkozó
9 órai szentmisén elsőáldozás
este ½ 8-kor „Krisztinavárosi esték”
esti szentmise Ágoston L. atya halálának 10.
évfordulóján.
Krisztus Király ünnepe
Országos karitász gyűjtés a szentmisék végén
½ 12-es szentmise: Megszentelt Élet Évének
bezárása
du. 3 óra klub délután idősebbeknek
de. ádventi koszorú-kötés a cserkészekkel
½ 7 -es szentmise keretében 1. gyertyagyújtás,
és a koszorúk megáldása
Szentmise után a „Szállást keres a szentcsalád”
képek indítása
minden szentmisén a koszorúk megáldása
Jótékonysági vásár a templom melletti téren

8. kedd
10. csütörtök
12. szombat
13. vasárnap

Tartós élelmiszer-gyűjtés a rászorulók részére
esti szentmise elején 2. gyertyagyújtás
9 órai szentmisén a Mikulás a érkezik
templomunkba
Kézműves vásár
Szeplőtelen Fogantatás ünnepe
6 órakor liturgia a téren levő szobornál
de. nyugdíjas séta
esti szentmise elején 3. gyertyagyújtás
½ 12-es szentmise: Irgalmasság szentévének
megnyitása.

