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N A P T Á R

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

Testvérem! A kezdőénekekről szóló sorozat bevezetőjében említettem,
hogy az introitusnak olyan szerepe van a szentmisében, mint a nyitánynak az
operában. A nyitány felveti az opera zenei témáit, a kezdőének pedig a szentmise
alapgondolatait. Ma erre gondolva olvassuk Mindenszentek ünnepének
introitusát:  „Örvendezzünk mindnyájan   az   Úrban Mindenszenteket ünnepelve,
akiknek ünnepén ujjonganak az angyalok, és magasztalják Isten Fiát.”

Örvendezzünk mindnyájan az Úrban.  Mai ünnepünk a küzdő és a
megdicsőült  Egyházat  egy  nagy  családi  ünnepen  egyesíti,  ahol  a  családfő körül
találkozunk.  Mindenszenteket   ünnepelve. Ők azok, akik a mennyországban
élnek, akár szentté vannak avatva, akár nem.
Ünnepükön ujjonganak az angyalok. A szentmisében mindig találkozik a zarándok
Egyház  és  a  megdicsőült  Egyház  liturgiája.   Ma  ez  egészen  kézzel  fogható.
Magasztalják Isten Fiát. Minden szent Jézushoz hasonlít és létével magasztalja
az Isten Fiát, aki a szentség forrása.

Testvérem! Vegyük észre ma az üdvözült lelkek üzenetét. Példájuk bíztat
minket, hogy mi is oda juthatunk, ahová ők már megérkeztek. Rájuk jellemző, amit
Lisieux-i szent Teréz mondott:  «Mennyországom azzal töltöm, hogy jót teszek a
földön.» MI PEDIG A MAI ÜNNEP SEREGSZEMLÉJÉN SZÍVBŐL ÖRÜLJÜNK A
MENNYEI ATYÁT KÖRÜLVEVŐ SOKASÁGNAK!  [M.a.]

Templomunkban vasárnapi miserend lesz, a szentmisén való részvétel kötelező
18.00: vesperás

18.00: a farkasréti Mindenszentek templomának espereskerületi, búcsúi, ünnepi,
koncelebrált  szentmiséje, melyre a Testvéreket is szeretettel várják.

Csütörtök, november 2. Halottak napja Bölcs 3,1-9  Jn 17,24-26
Délelőtt beteg Testvéreinket áldoztatjuk otthonukban
16.30: karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
18.30: szentmise az egyházközség elhunytjaiért, utána halottak esti ájtatosság
Ezen az estén az idősebb felnőttek hittanórája elmarad

Első péntek, november 3. Róm 9,1-5  Lk 14,1-6
7.15: szentmise templomunkban
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás

Szombat, november 4. Borromeo Szent Károly püspök
Róm 11,1-2a.11-12.25-29  Lk 14,1.7-11

16.30: gyóntatás: elmarad
18.00: loretói litánia

Évközi 31. vasárnap, november 5. 3. zsoltárhét
Mal 1,14b-2,2b.8-10  1Tessz 2,7b-9.13  Mt 23,1-12

 8.30: szentmise, utána szentóra
18.00: vesperás
19.15: a Budai Ciszterci Szent Imre plébániatemplomban espereskerületi Szent

Imre napi búcsúi szentmise lesz, az espereskerületi Atyák koncelebrálnak
és szeretettel várják a Testvéreket is.

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.


