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Naptár
Évközi 31. vasárnap, október 30.

III. zsoltárhét
Bölcs 11,22-12,2 – 2Tessz 1,11-2,2 – Lk 19,1-1

Testvérem! Eugenie Smet 1825. március 25-én született Lille-ben.
Kora fiatalságától két gondolat foglalkoztatta: „Istenem, te vagy az én
kedves Gondviselésem” és minél többen imádkozzanak gyakran a
tisztítótűzben szenvedőkért. 1869-ben rendet alapít, ahol a negyedik
fogadalom: Imádkozni, szenvedni és dolgozni a tisztuló lelkekért. Ekkor
ezt a nevet választja magának: Gondviselésről nevezett Mária.
Felszólítja társait: „Ti legyetek a szerető Isten gondviselése! Mi az egész
világ számára vagyunk segítő nővérek.” Segíteni akarják a tisztítótűzben
levőket és azért is tevékenykednek, hogy senki ne jusson oda. Istennek
öröm ugyanis, ha az égbe juttat valakit. A rend-alapító 1871-ben halt
meg, 1957-ben avatták boldoggá.
„Gondoljuk meg, hogy minden óra közelebb hozza hozzánk az
Örökkévalóságot. […] Lelkeket ajándékozni az Istennek az Ő nagyobb
dicsőségére. […] Legnagyobb vágyunk legyen ahhoz hozzájárulni, hogy
Üdvözítőnket megismerjék és szeressék. Legyünk lángok, amelyek
mindent tűzbe borítanak. […] Egész életünket bele kell foglalnunk a
szentmiseáldozatnak ezekbe a szavaiba: Őáltala, Ővele és Őbenne. […]
Lélekben egyesülök az egész világon bemutatott valamennyi
szentmisével és kérlek Téged, Istenem, hogy fordítsd ennek a
gyümölcsét a tisztítótűzben levő lelkek megváltására.”
Testvérem! Ezen a héten többet gondolunk elhunyt szeretteinkre és
a tisztítótűzben szenvedőkre. Boldog Mária szerint a Gondviselés két útra
szólít minket: Tegyünk azokért, akik már a tisztulás állapotában
vannak és igyekezzünk megelőzni, hogy bárki is oda jusson. A
Szűzanya, a Tisztítótűz Királynője segítsen ebben. MAGUNK IS
IGYEKEZZÜNK,
IMÁDKOZZUNK,
NYERJÜNK
BÚCSÚT,
AJÁNLJUNK
FEL
SZENTMISÉKET SZERETTEINKÉRT ÉS ÉLETÜNK PÉLDÁJA SEGÍTSEN MINDENKIT
AZ ÖRÖKKÉVALÓSÁG FELÉ!
[M.a.]

Ma hajnaltól lépett életbe a téli időszámítás, az órákat egy órával vissza kellett
állítani.

Hétfő, október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú
17:30 Gyóntatás: elmarad
17:45 Az utolsó októberi rózsafüzér ájtatosság
18:30 Mindenszentek ünnepének vigíliai szentmiséje

Fil 2,1-4
Lk 14,12-14

Kedd, november 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Jel 7,2-4.9-14 – 1Ján 3,1-3 – Mt 5,1-12a

Testvérem! Szent Polikárp fiatalságáról csak annyit tudunk, hogy
szent János apostol tanítványa volt. Később Szmirna (város KisÁzsiában Efezustól északra, mai neve Izmir) püspöke lett. Ismert
Antiochiai szent Ignác neki címzett levele, valamint az a levél, amit ő írt
Filippibe. A tradíció (tanítás hűséges továbbadása) nagy alakja.
Vértanúságának történetét az un. „vértanúakták”-ban őrizték meg.
(Ebből fogok idézni.) Halálának pontos dátuma ismeretlen, a II. század
közepére teszik. Ünnepe február 23.
„Jézust imádjuk, aki Isten Fia, a vértanúkat mint az Úr utánzóit,
tanítványait szeretjük méltán az ő tulajdon királyuk és tanítójuk iránti
felülmúlhatatlan jóindulat miatt, akiknek bár lennénk mi is társai és
tanítványai. […] Annak pedig, aki bennünket mindannyiunkat
kegyelmébe és örök országába bevezet egyszülött Fia, Jézus Krisztus
által, dicsőség, tisztelet, hatalom, fenség mindörökké.”
Testvérem! A császár a VII. század elején IV. Bonifác pápának
adta a pogány szentélyt, a Pantheont (minden isten temploma). Ekkor
sok vértanú ereklyéjét szállították oda és így ez a templom Isten
Anyja és mindenszentek temploma lett. IV. Gergely pápa tette
november 1-re ezt az ünnepet. A II. században íródott vértanúakta már
világosan beszél a vértanúk (ekkor csak őket tartották szenteknek)
szeretetéről, tiszteletéről. ÉREZZÜK MEG A SZENT POLIKÁRPRÓL SZÓLÓ
LEÍRÁSBAN A FELSZÓLÍTÁST, HOGY MI IS TÁRSAI LEGYÜNK, ELJUSSUNK AZ
ÖRÖK ORSZÁGBA, VAGYIS SZENTEK LEGYÜNK!
[M.a.]
Parancsolt ünnep, templomunkban vasárnapi miserendet tarunk.
A szentmisén való részvétel kötelező.
11:30 Ünnepi szentmise
17:30 Gyóntatás elmarad
Szerda, november 2. Halottak napja

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja november 1-8-ig,
és imádkozik a megholtakért, minden nap teljes búcsút
nyerhet. Feltételek gyónás, áldozás és a pápa szándékára
történő imádkozás.

Jób 19,1.23-27
Róm 5,5-11
Jn 6,37-40

Akik halottak napján (vagyis, az azt megelőző nap delétől a halottak napját
követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát,
teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy
Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a
megelőző vagy következő vasárnapon és Mindenszentek napján is.
16-18 Karitász fogadóóra
18:30 Szentmise az egyházközség elhunyt tagjaiért, utána halottak esti
ájtatosság
Ezen a napon a katekumenek hittanórája elmarad
Csütörtök, november 3.
16:30 Karitász megbeszélés a plébánián
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
18:30 Szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Első péntek, november 4. Borromeo Szent Károly püspök

Fil 3,3-8a
Lk 15,1-10

Fil 3,17-4,1
Lk 16,1-8

7:30 Gyóntatás
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17:30 Gyóntatás: Bence atya
18:00 Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás
19:15 A budai ciszterci Szent Imre templomban espereskerületi, búcsúi,
ünnepi, koncelebrált szentmise, melyre a kedves Testvéreket is
szeretettel várják.
Szombat, november 5. SZENT IMRE HERCEG

Bölcs 4,7-17 v. Róm 8,28-31
Lk 12,35-40
7:30 Irgalmasság évében gyóntatás, ameddig van gyónó, de
legkésőbb 9 óráig
18:30 Loretói litánia

Évközi 32. vasárnap, november 6.

IV. zsoltárhét
2Mak 7,1-2.9-14 – 2Tessz 2,16-3,5 – Lk 20,27-38
9:00 A szentmisén a gyermek scola működik közre
10:00 Szentóra
18:00 Vesperás

F E L H Í V Á S

Anya - Apa – Gyerekek. Mi is a család? Az igazságot a törvényekbe!
Európai
állampolgári
kezdeményezéshez
gyűjtünk
aláírásokat
irodánkban, a házasság és a család védelmében. Várjuk Testvéreink
csatlakozását!
Az irodán még kb. két hétig lehet aláírni hivatalos órák alatt.

H Í R E K
 Kultúrsétánk november 10-én, csütörtökön délután 15.00 órakor a
Róth Miksa Emlékház Múzeumba, a Nefelejcs utcába indul
templomunktól.
 November 21-én, hétfőn Krisztinavárosi Esténk előadója Horváth
Domonkos lesz. Előadásának címe: Érdekességek az agykutatás
világából.
 Plébániánkon tavasszal indult a komatálazás, melynek keretében
kisbaba születése után négy héten keresztül készítünk ebédet a
családoknak. Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik szívesen
főznének ebédet egy-egy alkalommal, ezzel is segítve a kismamák
hétköznapjait. Jelentkezni lehet Zsuppányi Mariannánál a 06-30488-4202 telefonszámon.
 A Havas Boldogasszony Hírlevelet Testvéreink e-mailben is
megkaphatják. Ha szeretnének ezzel a lehetőséggel élni, a
havas.hirlevel@gmail.com címre írják meg, milyen címre küldjük
hírlevelünk elektronikus változatát.

NOVEMBERI IMASZÁNDÉKOK

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy az elsőáldozásra készülő gyerekek
buzgó szívvel és örömmel várják a szentségi Jézust életük ezen
legszebb napján.

Szent László imacsoport: Hogy ebben a hónapban még többet
imádkozzunk halottainkért és szentmiséket is ajánljunk fel értük

