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N A P T Á R

Évközi 26. vasárnap, október 1. 2. zsoltárhét
Terménybetakarítási hálaadó nap Ez 18,25-28  Fil 2,1-11  Mt 21,28-32

Testvérem!  Életünk   folyamán   többször   is   nagy   veszélybe kerülhetünk.
Gondolhatunk itt a múlt vasárnap emlegetett fogságokra, de eszünkbe   juthat   a
Dániel    próféta    könyvében    leírt    esemény    is,  amikor  hitvallása    miatt
Azariás   (Azarja)   tüzes   kemencébe   került.  Ekkor   ő imádkozott, mely imát a
próféta könyvének 3. fejezetében olvashatjuk. Mai kezdőénekünk ebből ollóz:
„Mindent igaz ítélettel cselekedtél, Urunk, amit tettél   velünk,   mert
vétkeztünk    ellened    és    parancsaidnak    nem  engedelmeskedtünk,   mégis
dicsőítsd  meg  nevedet,  és tégy velünk nagy irgalmasságod szerint.” (31. 29. 30.
43. 42.)

Az Istenhez térés, a veszélyből való szabadulás első lépése tehát a belátás.
Igaz  ítélettel cselekedtél, Urunk.  De a belátás nemcsak Atyánk igazságosságára
vonatkozik: Parancsaidnak nem engedelmeskedtünk. Mi felnőttek   is   lehetünk
engedetlenek!  A   szabadulást   pedig   nem kiérdemeljük, hanem  ajándékba
kapjuk Urunktól:  Dicsőítsd meg nevedet. Ennek pedig csak egy alapja van, nagy
irgalmasságod.

Testvérem! Azariás imájában az is nagy érték, hogy többes számban imádkozik.
A  választott  nép  nevében  könyörög.  Az  introitus  tehát  arra  szólít  fel,  hogy  a
szentmisén  saját bűneink belátása mellett  (bűnbánati rész) nekünk is
imádkoznunk kellene (pl. szentmise csendjei) testvéreinkért.

Ebben  az  a  bizalom  vezessen  minket,  amely  Azariást  a  lángok  között  is
eltöltötte.  ÍGY   AZ   EVILÁGI   VESZÉLYEK   NEM   ELTÁVOLÍTANI,   HANEM
ISTEN KÖZELÉBE FOGNAK SEGÍTENI MINKET. [M.a.]

17.30: a szentóra keretében elimádkozzuk az első októberi rózsafüzért. Ez a képviselő
testület évi közös szentségimádása!

Októberben minden este ¾ 6-kor elimádkozzuk a rózsafüzért
A felnőtt hitoktatás ezen a héten kezdődik az oratóriumban, figyeljük a hírlevelet

Hétfő, október 2.. Zak 8,1-8  Lk 9,46-50
17.30: gyóntatás: Csaba atya
19.15: a gazdagréti Szent Angyalok templomban espereskerületi, ünnepi, búcsúi szentmise

lesz, melyre mindenkit szeretettel várnak
19.30: a képviselő testület gyűlése a plébánián
Kedd, október 3. Zak 8,20-23  Lk 9,51-56
Reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
17.00:  Filmvetítés  Páduai  Szent  ANTAL  ÉLETÉRŐL  az  MKDSZ  Attila  út  63.  sz.   alatti
helyiségében
19.00: Biblia óra
Szerda, október 4. Assisi Szent Ferenc  Neh 2,1-8  Lk 9,57-62
16.00–18.00: karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittan
Csütörtök, október 5.  Neh 8,1-4a.5-6.7b-12  Lk 10,1-12
Délelőtt beteg Testvéreinket látogatjuk otthonukban
16.30 Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
18.30: szentmise papi hivatásokért
Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Első péntek, október 6. Nemzeti gyásznap: Bár 1,15-22  Lk 10,13-16
7.15: szentmise a Szent Gellért Iskola kápolnájában, a Gellérthegy u. 7. sz. alatti
iskolaépületben, amelyen mindenki részt vehet
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, október 7. Rózsafüzér Királynőjének ünnepe

ApCsel 1,12-14  Lk 1,26-38
14.00: Székely Márton és Kovács Dóra esküvője
16.30: gyóntatás: Mihály atya

Október 8. SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK NAGYASSZONYA, MAGYARORSZÁG
FŐPÁTRÓNÁJA (Évközi 27. vasárnap) 3. zsoltárhét

Sir 24,23-31  Gal 4,4-7  Lk 1,26-28
20.00: Szikla kápolnában espereskerületi,búcsúi szentmise lesz, melyre mindenkit

szeretettel várnak
H Í R E K

Már előre hirdetjük,, hogy október 12-18-ig: Használt ruha és aprócikk csere-bere
akció lesz  az  MKDSZ  Attila  út  63.  sz.  alatti  helyiségében  a  Karitász  munkacsoport
szervezésében. Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni!

Októberi imaszándékok
Tengernek csillaga imacsoport: Hogy  Magyarok  Nagyasszony  segítse  a  magyar  nemzetet,

hitben, reményben, szeretetben és békében élni a jó Isten dicsőségére.
Szent László imacsoport: imádkozzunk a munka világáért, hogy mindenki számára

biztosított legyen a tisztelet és a jogvédelem, és, hogy a munkanélküliek lehetőséget
kaphassanak a közjó építésében való részvételre.


