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Naptár
Évközi 26. vasárnap, szeptember 30. Szentírás vasárnapja
II. zsoltárhét
Bölcs 2,12.17-20 – Jak 3,16-4,3 – Mk 9,30-37

Testvérem! Ma Szentírás vasárnapja van. Jézus a Bibliát «a
törvény és a próféták» kifejezéssel említi. (Vö.: Mt 11,12) Mai válaszos
zsoltárunk (18.) Isten törvényér l énekel. A 18. zsoltár második felét
«bölcsesség himnusz»-nak is nevezik, mert a szövetségkötésb l fakadó
követelményeket sorolja fel. Az err l való elmélkedés segítsen minket is
közelebb a Szentírás megértéséhez.
„Szolgád, Uram, tanul bel lük, b jutalmat ád megtartásuk.” Szent
Ágoston err l a versr l elmélkedve mondja: A törvény édes, «és ezt a
szolgád nem szavakból, hanem megtételükb l tapasztalja.» A tettek
tehát az igazán fontosak, nem a szavak. „Ámde ki veszi észre a
tévedést? Rejtett b neimt l tisztíts meg engem!” A bennem lapuló
helytelen kívánságokról van itt szó. Ezekt l csak Jézus szabadíthat
meg minket. Ezért folytatja így a zsoltáros: „A kevélységt l rizd meg
szolgádat, hogy ne uralkodjék rajtam.” «Minden b n kezdete ugyanis a
kevélység.» (Sir 10,14) Ezt a b nt is csak az Úr segítségével
kerülhetjük el. „Tiszta leszek akkor egészen, a nagy b nökt l
megtisztulok.” Erre utal szent Jakab is: «Isten a kevélyeknek ellen áll, az
alázatosaknak pedig kegyelmet ad.» (4,6) Legyünk tehát tiszták, azaz
alázatosak.
Testvérem! Ha a Bibliáról elmélkedünk, mindig tartsuk szemünk
el tt a mai zsoltár-választ: „Az Úr végzései igazak, megvidámítják a
szívet.” A Szentlélek az, aki megvidámítja szívünket – magyarázza
szent Ágoston. KÖSZÖNJÜK MEG MESTERÜNKNEK, HOGY A SZENTLÉLEK
ÁLTAL KAPOTT TÖRVÉNYEK NEM GÚZSBA KÖTNEK, HANEM BOLDOGGÁ
TEHETIK ÉLETÜNKET.
[M.a.]
8:30 A szentmise keretében Csermák Simon keresztel je

A feln tt hitoktatás ezen a héten kezd dik. Részletek az egyes napoknál!
Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzért imádkozunk templomunkban.

Hétf , október 1. A Gyermek Jézusról nevezett (Lisieux-i) Szent
Teréz sz z és egyháztanító
13:00 Gyöngyösi Péterné temetése a Farkasréti temet ben
19:30 A képvisel -testület gy lése a plébánián

Kedd, október 2. Szent

rz angyalok

Jób 1,6-22
Lk 9,46-50

Kiv 23,20-23a

A szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkés bb
Mt 18,1-5.10
10 óráig.
10:00 A Gazdagréti Szent rz angyalok templomban espereskerületi búcsúi
koncelebrált szentmise, melyre kedves Testvérek is hivatalosak

Szerda, október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd vértanú püspök
Jób 9,1-12.14-16
16-18 Karitász fogadóóra
Lk 9,57-62
16:30 Kék hold völgye c. film vetítése az Attila út 63. alatti MKDSZ helyiségben
19:00 Ifi hittanóra az oratóriumban

Csütörtök, október 4. Assisi Szent Ferenc

Délel tt betegeinket látogatjuk otthonukban
12:00 Dr. Szilágyi Gyula temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17:30 Gyóntatás: Dr. Gájer László atya
18:30 Szentmise papi hivatásokért
A szentmise után id sebb feln ttek hittanórája az oratóriumban

Els péntek, október 5.

Jób 19,21-27
Lk 10,1-12

Jób 38,1.12-21;40,3-5
Lk 10,13-16

7:15 Szentmise a Szent Gellért Iskola kápolnájában, a Gellérthegy u.
7. sz. alatti iskolaépületben, amelyen bárki részt vehet
Délel tt betegeinket látogatjuk otthonukban
17:30 Gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, október 6.

Jób 42,1-3.5-6.12-16
Lk 10,17-24

Évközi 27. vasárnap, október 7.

III.zsoltárhét
Ter 2,18-24 – Zsid 2,9-11 – Mk 10,2-16

15:00 Bucsy-Sólyomvári Dávid keresztel je
16:30 Ripka Alfréd Simon keresztel je
17:30 Szentóra, amelynek keretében a Rózsafüzért is elimádkozzuk

H Í R E K
Egyházközségi zarándoklatunk az idén, október 27-én, szombaton a legrégibb
magyar búcsújáró helyre, Bodajkra visz. Költsége várhatóan kb. 5000 Ft lesz.
Jelentkezéskor 3.000 Ft el leget kérünk befizetni a sekrestyében vagy az
irodán október 14-ig. A közösség összekovácsolódásának legjobb alkalmai ezek
az együttlétek, ezért szeretettel várunk mindenkit!
A nyári plébániai nagytáborunk szervezésének tapasztalatait szeretnénk
kiértékelni. Kérdéseinket megkapták múlt heti hírlevelünkben, és megtalálják
az interneten, a http://krisztinatemplom.hu/pnt-2018/ linken is, online
kitöltési lehet séggel. Kérjük, válaszoljanak lehet leg már ma – azok is, akik a
táborba az idén nem jöttek el!

