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N A P T Á R

Évközi 30. vasárnap, október 29. 2. zsoltárhét
Kiv 22,20-26  1Tessz 1,5c-10  Mt 22,34-40

Testvérem! Az ember kiváltsága  -  a Teremtés könyvének tanúsága
szerint - az, hogy Isten a saját képmására teremtette. Az Úrhoz tartozunk,
de   ugyanakkor   feladatunk   az   is,   hogy   állandóan   keressük   őt.  A
Prédikátor  még  ezt   vallja:  Ha   fárad  is   az  ember,  «annál   kevésbé
tudja megtalálni» (8,17). De Jézus szerint: «Aki keres, talál» (Mt 7,8). Ennek
az  az  alapja,  hogy  Isten  is  keres  minket.  «Az  Emberfia  ugyanis  azért  jött,
hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett.» (Lk 19,10)

Dávid király, aki igen sok zsoltár szerzője, Jézus ősatyja is, és sok
mindenben példaképünk.  Ő mindig arra vágyott, hogy Ura közelében
élhessen. Ezért viteti a frigyládát Jeruzsálembe (Vö.: 2Sám 6). Az 1Krón 6
tanúsága szerint, közben a 104. zsoltárt énekelték, amiből a mai szentmise
kezdőéneke idéz:  „Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat
és hatalmas erejét, keressétek az ő arcát mindig!” (3-4) Keressétek az ő arcát
mindig!  Arcát keresni azt jelenti,  hogy jelenlétében akarunk élni, képmásai
szeretnénk lenni.  Az Urat kereső szívek örvendezzenek!  Ha együtt vagyunk
vele, biztosan öröm tölti be szívünket.

Testvérem! Valóban jó dolog az Urat keresni, hiszen megtalálhatjuk
őt. Amikor szentmisére jövünk, töltse el a szívünket Jézussal, az Istennel való
találkozás    vágya.   Keressük    őt    a    Biblia    üzenetében,    az    áldozat
kenyerében    és    testvéreinkben    is.   ÍGY   LESZ   GYÜMÖLCSÖZŐ
ITTLÉTÜNK,  A SZENTMISÉN  VALÓ  RÉSZVÉTELÜNK.  Ha megtaláljuk a
szentmisében Urunkat, akkor emberi méltóságunkat is megtapasztalhatjuk.

[M.a.]

17.45: rózsafüzér

Hétfő, október 30. Róm 8,12-17  Lk 13,10-17
17.45: rózsafüzér
20.00: Fiatal felnőttek hittanórája

Kedd, október 31. Boldog Romzsa Tódór püspök és vértanú
Róm 8,18-25  Lk 13,18-20

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb 10
óráig
17.45: az utolsó októberi rózsafüzér
19.00: a Biblia óra elmarad

Szerda, november 1, MINDENSZENTEK ÜNNEPE
Jel 7,2-4.9-14  1Jn 3,1-3  Mt 5,1-12

Templomunkban vasárnapi miserend lesz, a szentmisén való részvétel kötelező

November 1-én este 6 órakor lesz a farkasréti Mindenszentek templomának
espereskerületi, búcsúi, ünnepi szentmiséje, melyre a Testvéreket is szeretettel
várják.

H Í R E K

A gyóntatás rendje megváltozott, kérjük Testvéreinket, hogy a hirdető táblán
elhelyezett tájékoztatót kísérjék figyelemmel

Búcsúk Halottak napjával kapcsolatban

Csak a tisztítótűzben szenvedőlelkek javára fordítható teljes búcsút nyerhet az a
hívő,

aki november 1-től 8-ig áhítatos lélekkel temetőt látogat, és legalább lélekben
imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhető),

aki halottak napján , nov. 2-án, ill. megelőző és követő vasárnap, és
Mindenszentek ünnepén templomot vagy kápolnát áhítattal meglátogat, ott
alkalmanként egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet elimádkozik.
A teljes búcsú elnyerésének mindenkori alapfeltétele, gyónás, szentmise, és
szentáldozás és ima a pápa szándékára.


