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N A P T Á R
Évközi 31. vasárnap, november 5.

3. zsoltárhét
Mal 1,14b-2,2b.8-10 1Tessz 2,7b-9.13 Mt 23,1-12

Testvérem! A szentmisén való részvételünk egyik alappillére a
bűnbánat. A bevezetés része a bűnbánati liturgia. Mai szentmisénk kezdőéneke,
mely a harmadik bűnbánati zsoltár (37.) befejező szakasza, bánatra akar vezetni
minket: „Ne hagyj magamra, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem! Siess,
oltalmazz engem, Uram, én menedékem!” A 37. zsoltárhoz az első évezredben írt
«zsoltár oráció» segít minket a helyes bűnbánat kialakításában: «Bocsásd ki
üdvözítő erődet gyöngeségeink megsegítésére, te, a halandó sebeinek hathatós
Orvosa, hogy minden sírásunkat és minden gyötrődésünket színed elé víve az
ellenünk támadó vétkek hatalmaskodását legyőzni képesek legyünk.»
Ne hagyj magamra, én Uram, Istenem, ne távozz el tőlem! Jézus is átélte
ezt, mert ez a bűn következménye. „Éli, Éli, lámá szábáktáni?” (Mt 27,46) De
aztán így kiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” (Lk 23,46) Siess, oltalmazz
engem, Uram, én menedékem! Bűneinktől szabadulni csak Jézus
segítségével tudunk: „Nélkülem semmit sem tehettek.” (Jn 15,5)
Testvérem! A mai introitus zsoltárának feliratában ezt olvassuk:
Emlékezésül. Vizsgáljuk meg múltunkat, nézzünk szívünkbe. Mit látunk meg
akkor? Bűneinket, engedetlenségünket. HA SZÍVVEL-LÉLEKKEL BEKAPCSOLÓDUNK A
SZENTMISÉBE, JÉZUS KERESZTÁLDOZATÁBA – HISZEN Ő ENGEDELMES VOLT
MINDHALÁLIG –, AKKOR MINKET IS MEGSEGÍT ORVOSUNK. Képesek leszünk
gyöngeségünk ellenére is győzelmet aratni a vétkek támadásai felett, vagyis
engedelmesen élni.
[M.a.]
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.
Hétfő, november 6.
17.30: gyóntatás: Csaba atya
19.30: a képviselő-testület gyűlése a plébánián

Róm 11,29-36 Lk 14,12-14

Kedd, november 7.
Róm 12,5-16a Lk 14,15-24
A szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkésőbb 10 óráig.
17.00: Ha Isten úgy akarja c. olasz filmvígjáték vetítése a MKDSZ Attila úti helyiségében
Szerda, november 8.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: új kezdő felnőttek hittanórája

Róm 13,8-10 Lk 14,24-33

Csütörtök, november 9. Lateráni bazilika felszentelése
Ez 47,1-2.8-9.12 v. 1 Kor 3,9c-11.16-17..Jn 2,13-22
9.45: nyugdíjas séta, találkozás a Mátyás-templomnál a templom megtekintésére
Esti szentmise után katekumenek hittanórája
Péntek, november 10. Nagy Szent Leó pápa egyháztanító
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise a Testvérek „imaszándékaira”, utána vesperás
Szombat, november 11. Tours-i Szent Márton püspök
18.00: Loretói litánia

Róm 15,14-21 Lk 16,1-8

Róm 16,3-9.16.22-27 Lk 16,9-15

Évközi 32. vasárnap, november 12.

4. zsoltárhét
Bölcs 6,12-16 1Tessz 4,13-18 Mt 25,1-13
8.30: a szentmise keretében lesz a felkészült gyermekek elsőáldozása
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat.
18.00: vesperás
Novemberi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: imádkozzunk többet elhunyt testvéreinkért,
nyerjünk búcsúkat a tisztítótűzben szenvedőkért, és imádkozzunk azokért is, akikért senki
nem imádkozik.
Szent László imacsoport: az ázsiai keresztényekért, hogy az evangéliumról
szavaikkal és cselekedeteikkel tett tanúságtételük elősegítse a párbeszédet, a békét és a
kölcsönös megértést, főleg a más vallásokhoz tartozókkal.
H Í R E K
A vasárnapi fél 9-es szentmisét követő agapé szervező csapata az utóbbi időben –
legfőképp elköltözések miatt – megfogyatkozott. Ezért nagy szeretettel várunk újabb lelkes
szervezőket, akik bekapcsolódnak ebbe a kevés energiát igénylő, de plébániánk közösségének
megerősítését annál inkább szolgáló munkába. Jelentkezni a vasárnap reggeli szentmise után, az
agapé közben a legegyszerűbb.
Ezenkívül mindenkit szeretettel biztatunk arra, hogy ha a fél 9-es szentmisére jön, és
belefér az idejébe időnként egy tányér sütemény készítése a közösség számára, vagy kezébe
akad egy zacskó ropi, esetleg valahonnan túl sok gyümölcsöt kapott, akkor bátran hozza el! Még
soha nem maradt meg semmi.
November kezdetével az első vasárnapi szentmisék után szentóra lesz templomunkban.
Ezeken a vasárnapokon az agapé elmarad, ilyenkor az Úr vár bennünket együttlétre.

