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XIV./41.szám

2016. október. 8.
Mindszent hava
42. hét

Naptár
Évközi 28. vasárnap, október 9.

IV. zsoltárhét
2Kir 5,14-17 2Tim 2,8-13 Lk 17,11-19

Testvérem! Eszterházy Pál nádor 1635 kisasszony napján,
Kismartonban született. Korán árvaságra jut. Vonzódik a papi hivatás
felé, de bátyja halála után 17 évesen családf vé válik. Ekkor, atyai jó
barátja, Zrínyi Miklós áll mellette. Politikai pályáját jelmondata «Istenért, a Királyért és a Hazáért» - és megbízatásai (f kapitány,
ispán,
36
évesen
nádor)
jellemzik.
Részt
vett
Buda
visszafoglalásában. Ismert zeneszerz és költ . Vallásos lelkületének
központja a Mária-tisztelet. Könyvet írt a «Boldogságos Sz z
Szombattya» címmel. Másik írása a világ Mária-kegyhelyeit ismerteti. A
szalánkeméni gy zelem után nádori hálaadó zarándoklatot vezet 1691ben Máriacellbe, nagy pompával. Felajánló imáját (ebb l idézek) - bár
világi - az Egyház felvette hivatalos imái közé. 78 éves korában halt
meg.
„Emlékezzél meg, Istennek dics séges anyja, Magyarok
Nagyasszonya, szentséges Sz z Mária! Emlékezzél meg örökségedr l,
amelyet h szolgád, els királyunk és apostolunk, Szent István neked
felajánlott és végrendeletében reád hagyott. […] Hozzád kiáltottak
seink és minden ínségükb l kiszabadultak, mert éber szemed
szüntelenül vigyázott örökségedre, mindörökké áldott Nagyasszonyunk.
[…] Ez a remény éltet most is, ez a bizalom lelkesít, hogy oltalmadban
keressünk menedéket mi, a te néped, örökséged és nyájad, akiket
szentséges Fiadról keresztényeknek neveznek, különös pártfogásodért
pedig hazánkat Mária országának hívjuk és valljuk.”
Testvérem! A tegnapi ünnephez kapcsolódóan vegyük mi is komolyan
egykori nádorunk imáját. ÉLETÜNK, CSELEKEDETEINK BIZONYÍTSÁK, HOGY MÁRIA
GYERMEKEI, ORSZÁGÁNAK POLGÁRAI VAGYUNK!
[M.a.]
9.00: gitáros szentmise

Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzér imádkozással köszöntjük a Sz zanyát
Megkezd dtek a feln tt hittanórák. Az érdekl
knek nem kell jelentkezni, hanem
eljönni a korosztályuknak, ill. érdekl désüknek megfelel csoportba. A helyszín és
id pont a hirdet táblán kitett tájékoztatón olvasható.
Hétf , október 10.
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Lk 11,29-32
13.00: Kiss Antalné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
17.45: a rózsafüzér imában a legkisebbekt l a 2. osztályosokig m ködnek közre
20.00: fiatal feln ttek hittanórája
Kedd, október 11. Szent XXIII. János pápa
Gal 5,1-6 Lk 11,37-41
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya
Az esti szentmise után, az Irgalmasság éve alkalmából Bábel Balázs érsek atya tart
el adást templomunkban „Lehet-e egyszerre irgalmasságról és igazságosságról
tanúságot tenni?” címmel. Mindenkit szeretettel várunk!
Szerda, október 12.
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Esti szentmise után Biblia óra

Gal 5,18-25 Lk 11,42-46

Csütörtök, október 13.
Ef 1,1-10 Lk 11,47-54
9.30: nyugdíjas séta indul templomunktól a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába.
16.00: Csát József temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Szentmise után kezd feln ttek hittanórája
Péntek, október 14.
17.30: gyóntatás: Bence atya
Esti szentmise után vesperás

Ef 1,11-14 Lk 12,1-7

Szombat, október 15. Jézusról nevezett – Avilai – Szent Teréz sz z és
egyháztanító
Ef 1,15-23 Lk 12,8-12
9.00-11.00: irodai szolgálat (október 31. helyett)
Évközi 29. vasárnap, október 16.
9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel

I. zsoltárhét
Kir 17,8-13 2Tim 3,14-4,2 Lk 18,1-8

