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Naptár

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

Testvérem! Xavéri Szent Ferenc 1506-ban baszk földön született.
Loyolai Ignáccal együtt tanult Párizsban és együtt tettek fogadalmat 1534-
ben. Pápai utasításra – társa helyett – Indiába ment misszionáriusnak. A
Távol-Keleten tízezreket keresztelt meg. Jellemző fohásza: „Lelket adj,
Uram, lelket!” Tevékenységéről többször is beszámolt rendfőnökének,
Ignácnak. (Leveleiből fogok idézni.) Kína partjainál 1552. dec. 3-án halt meg.
Testét Goába vitték, ahol ma is épen őrzik a Bom Jesus rendház
templomában. 1622-ben avatták szentté. 1927 óta a missziók védőszentje.

„Ezen a vidéken sokan csak azért nem lesznek keresztények, mert
nincs, aki keresztényekké tegye őket. Nagyon sokszor eszembe jutnak az
európai egyetemek, különösen a párizsi; szeretném végigrohanni, és
válogatás nélkül szerte kiabálni, hogy azokat, akikben több a tudomány, mint
a szeretet, így döbbentsem meg: ’Jaj, a lelkek milyen nagy száma van kizárva
a mennyországból a ti bűnötök miatt, és jut kárhozatra!’ Bárcsak ennek a
feladatnak is annyira nekifeküdnének, mint a tanulmányaiknak, hogy számot
tudjanak adni Istennek a tudományukról és a rájuk bízott talentumokról.”

Testvérem! Kilencven év óta október egyik vasárnapján missziós
világnapot tartunk. Szent Ferenc szerint a missziók legnagyobb akadálya
a keresztények élete és a kiképzés hiánya. Az elsőn mindannyian tudunk
segíteni. Valósítsuk meg tehát a missziók védőszentjének gondolatát:

„AMINT TE SZERETTÉL, SZERETLEK MOST TÉGED,
ÉLETEM ÉS LELKEM FELKÍNÁLOM NÉKED.”            [M.a.]

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!

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

Hétfő, október 24. Ef 4,32-5,8   Lk 13,10-17
17.30: gyóntatás: Mihály atya
20.00: fiatal felnőttek hittanórája

Kedd, október 25. Szent Mór püspök Ef 5,21-33  Lk 13,18-21
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, október 26. Ef 6,1-9  Lk 13,22-30
16.00–18.00: karitász fogadóóra
Az esti szentmise után bibliaóra

Csütörtök, október 27.  Ef 6,10-20  Lk 13,31-35
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után kezdő felnőttek hittanórája

Péntek, október 28. SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK
Ef 2,19-22  Lk 6,12-19

17.30: gyóntatás: Bence atya
Az esti szentmise keretében vesperás

Szombat, október 29. Fil 1,18b-26  Lk 14,1.7-11
9.00: Réder Aliz keresztelője

Október 30-tól kezdődik a téli időszámítás, az órákat egy órával vissza kell
állítani.

Évközi 31. vasárnap, október 30.  III. zsoltárhét
Bölcs 11,22-12,2  2Tessz 1,11-2,2  Lk 19,1-1

F E L H Í V Á S

Az Anya – Apa – Gyerekek. Mi  is  a  család? Az igazságot a törvényekbe!
elnevezésű európai állampolgári kezdeményezéshez gyűjtünk aláírásokat
irodánkban, nemzeti ünnepünkön, OKTÓBER 23-án a szentmisék után is..
„…ellenállhatunk annak a kampánynak, amellyel próbálják a házasságot és a
családot leminősíteni.” (Veres András püspök, püspöki karunk elnöke)

Megköszönjük kedves Testvéreink anyagi támogatását templomunk
fenntartásához az egyházi hozzájárulások befizetése által. Akinek kedvezőbb az
összeget bankszámlára utalni, emlékeztetjük, hogy a hírlevél fejlécében
megtalálja ezt a számot!


