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Naptár 

 

Évközi 29. vasárnap, október 16.                                    I. zsoltárhét 

                                                                                   Kiv 17,8-13  2Tim 3,14-4,2  Lk 18,1-8 
Testvérem! Szent Szerapion ókeresztény, alexandriai író a IV. 

században élt. Szerzetes, majd apát, aki kb. 339-ben a Nílus deltában 
fekvő Thmuisz város püspöke lett. Szent Atanáz barátja volt, akivel több 
levelet is váltott. (Ezekből kettő maradt fenn.) 362-ben halt meg. A nevét 
viselő szertartáskönyv – ebből idézek – fontos liturgia történeti 
forrásmű. Szerapion szerzősége valószínű, de nem bizonyított. 

„Kérünk, hogy Egyszülötted árassza ki gyógyító erejét erre az olajra, 
[…] hogy elűzzön minden betegséget és gyöngeséget […] és adja meg a 
betegeknek kegyelmedet és bűneik bocsánatát. […] Legyen számukra az 
élet és az üdvösség orvossága, és adjon nekik szellemi, testi és lelki erőt 
és egészséget, […] hogy megdicsőíttessék Jézus Krisztus, aki értünk 
meghalt és feltámadt, és aki gyöngeségeinket magán hordozta, aki majd 
eljön ítélni élőket és holtakat.” 

Testvérem! A nagycsütörtöki olaj-szentelési misében a betegek olaja 
felett mondott könyörgés már a IV. században utal arra, hogy a betegek 
kenete nem a haldoklók szentsége. Jézus, aki „gyengeségeinket magára 
vette” (Mt 8,17), napjainkban is tanítványai mellett áll. A betegség krízis-
helyzetében a szent olajjal megerősít minket. BÁTRAN JÁRULJUNK TEHÁT A 

GYÓGYÍTÓ KRISZTUSHOZ, AKI A BETEGEK SZENTSÉGÉVEL SEGÍT BENNÜNKET!  
                         (M.a.) 

9.00: a szentmisén a gyermek schola énekel 

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

Hétfő, október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú     Ef 2,1-10   Lk 12,13-21 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

19.30: Krisztinavárosi esték: Konkoly Elemér előadása emberöltőnyi idő gyűjtőmunkájáról: 

A Nagy-Szamos-mente hangszeres népzenéje 

Kedd, október 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA                    2Tim 4,9-17b Lk 10,1-9 

17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya 

Szerda, október 19.                                                                       Ef 3,2-12  Lk 12,39-48 

10.00–17.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció karitász munkacsoportunk 

szervezésében az MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében. 

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

17.30: gyóntatás: Csaba atya 

17.45: A rózsafüzér imádságban 6. – 8. osztályos tanulók is részt vesznek 

Az esti szentmise után katekumenek hittanórája. 

Csütörtök, október 20.                                                               Ef 3,14-21  Lk 12,49-53 

10.00–17.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció, mint szerdán. 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája. 

Péntek, október 21. Boldog IV.Károly király                                Ef 4,1-6  Lk 12,54-59 

10.00–17.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció, mint szerdán. 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

18.30: szentmise a gyűjtődobozba érkezett imaszándékokra 

Az esti szentmise után vesperás. 

Szombat, október 22.  Szent II. János Pál pápa                          Ef 4,7-16  Lk 13,1-9 

  9.00–12.00: használt ruha és aprócikk cserebere akció, mint szerdán. 

15.30: Nyugdíjas délután versekkel és énekszóval forradalmunk évfordulóján. 

Az esti szentmise után gyűjtés a missziók javára. 

Évközi 30. vasárnap, október 23. Missziós vasárnap, NEMZETI ÜNNEP 

                       II. zsoltárhét 

                                                        Sir 35,15b-17.20-22a  2Tim 4,6-8.16-18  Lk 18,9-14 

11.30: Ünnepi szentmise nemzeti ünnepünk alkalmából 

14.30: Simon Léna keresztelője 

16.30: Szanner Borbála keresztelője 

A szentmisék után gyűjtés lesz a missziók javára. 

 

H Í R E K 

Anya – Apa – Gyerekek. Mi is a család? Az igazságot a törvényekbe! 
Európai állampolgári kezdeményezéshez gyűjtünk aláírásokat irodánkban, nemzeti 
ünnepünkön pedig a szentmisék után is.  
„ . . . ellenállhatunk annak a kampánynak, amellyel próbálják a házasságot és a 

családot leminősíteni.”  – Veres András püspök, püspöki karunk elnöke. 
 

A 9 órai szentmise utáni agapék folytatódnak, de a lebonyolításban lesz egy 

kis változás. Szeretnénk, ha minél többen megtapasztalnátok, milyen öröm 

vendégül látni egyszer-egyszer a közösséget. A régi szervezők közül is valaki 

mindig jelen lesz és mindenben segít, de vasárnaponként még 2 felelősre lenne 

szükség. Erre az agapék idején folyamatosan lehet majd feliratkozni egy 

táblázatban. Aki csak sütisütést vállal, annak a szolgálatát továbbra is 

szeretettel várjuk, erre is lehet a helyszínen jelentkezni! 

http://www.communio.hu/hba/

