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XIV./35.szám

2016. augusztus 28.

Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Kisasszony hava
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H, K,Cs,P,Szo: 18.30 Sze: 8, Vasárnap: 7, 9, 11.30, 18.30.

Naptár

Évközi 22. vasárnap, augusztus 28.
II. zsoltárhét
Sir 3,19-21.30-31 Zsid 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14

Testvérem! Kempis Tamás 1379-ben Rajna-vidéken született. A
«devotio moderna» (középkori laikus mozgalom a lelki élet megújítására)
legismertebb alakja. Az ágostonos rend tagjai közé lépett, majd 1414ben pappá szentelték. Különböz rendi feladatokat bíztak rá és emellett
könyveket is írt. Írásaiban erkölcsi kérdéseket tárgyal. Stílusa az
Újszövetséget követi (képgazdagság). Legismertebb m ve: a Krisztus
követése, melyet még ma is gyakran olvasnak. Meghalt 1471. július 25én. Szentté nem avatták, de m veit nagy haszonnal forgathatjuk.
„A mennyei vigasztalásnak (ima meghallgatás) legf bb gátja az,
hogy kés n kezdesz az imádkozáshoz. Mert miel tt engem kérlelnél
szorgalmasan, azel tt sok más vigasztalást keresel, és világi örömökben
próbálsz felüdülni. Innen van, hogy mind ennek nem sok hasznát látod,
míg rá nem eszmélsz arra, hogy én vagyok az, aki megszabadítom a
bennem bizakodókat, kívülem nincs foganatos segítség, sem hasznos
tanács, sem tartós orvosság. […] Légy kitartó és igazi férfi, megjön a te
vigasztalásod a maga idejében. Várj engemet, várj, eljövök és
meggyógyítalak.”
Testvérem! Tegnap volt szent Mónika emléknapja, aki a kér
imádság közismert, nagy alakja.
tudta, hogy kéréseivel kihez kell
fordulnia. Mutassuk ki mi is Istenbe vetett hitünket és bizalmunkat azzal,
hogy nem másokhoz fordulunk el ször. RÖGTÖN ANNÁL KOPOGTASSUNK,
AKI IGAZÁN TUD SEGÍTENI!
[M.a.]
11.30: Fekete Andrea keresztel je a szentmise keretében
Hétf , augusztus 29. Keresztel Szent János vértanúsága
Jer 1,17-19 Mk 6,17-29
Kedd, augusztus 30.
1Kor 2,10b-18 Lk 4,31-37

Szerda, augusztus 31. A PRÍMÁSI BAZILIKA- F SZÉKESEGYHÁZ
FELSZENTELÉSE
1Pét 2,4-9 Jn 2,13-22
9.00: Lugosi Alajosné temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból
10.30: Szontagh Enik temetése az Óbudai temet ben
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Csütörtök, szeptember 1.
1Kor 3,18-23 Lk 5,1-11
9.00: a Szent Gellért Iskola VENI SANCTE szentmiséje
13.00: Soterius Marcell temetése a Farkasrét-alsó temet ben
16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
17.00: engesztel szentmise Soterius Marcell lelki üdvéért
18.00: szentmise papi hivatásokért
Els péntek, szeptember 2.
1Kor 4,1-5 Lk 5,33-39
8.00: szentmise, el tte ½ 8-kor gyóntatás
Délel tt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Bence atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás
Szombat, szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
1Kor 4,6b-15, Zsolt 144, Lk 6,1-5
Az Irgalmasság évében reggel ½ 8-tól mindkét atya gyóntat, ameddig van
gyónó, de legkés bb 9 óráig
18.00: Loretói litánia
Évközi 23. vasárnap, szeptember 4.
III. zsoltárhét
Bölcs 9,13-19 Filem 9b-10.12-17 Lk 14,25-33
9.00: VENI SANCTE, gitáros szentmise, amelyen cserkészeink is részt
vesznek
10.30: Erdélyi Csongor keresztel je
17.30: szentóra
H Í R E K
A templomi hitoktatás szeptember 4-e hetében kezd dik
Máté Kristóf kispap jöv vasárnaptól egy hetet plébániánkon fog tölteni
Szeptember 5-ét l életbe lép a tanév alatti miserend.
Szeptember 10-én lesz az immár hagyományos Lecsó party a plébánia kertben.
Jelentkezni Szelényi Andrásnál lehet, akinek telefonszámát a sekrestyében vagy
az irodán kaphatják meg érdekl
Testvéreink.
Szeptember 24-én Bakonybélbe és Zircre zarándokolunk. A 6.000,- Ft
részvételi díj az autóbusz, az ebéd és a belép k költségét tartalmazza.
Gyermekeknek 25 % kedvezmény. Jelentkezni a sekrestyében és iroda id ben az
irodán lehet 3.000,- Ft el leg befizetésével
Szentmiséket az év végéig lehet el jegyeztetni.

