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N A P T Á R
Miserend:
hétköznap:
Évközi 28. vasárnap,
október
14.8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30 IV. zsoltárhét
Bölcs 7,7-11 Zsid 4,12-13 Mk 10,17-30

Testvérem! A 89. zsoltár az egyetlen, amelynek felirata Mózest
jelöli meg szerzőjének. Szinte mindegyik Szentírás kommentár az egyik
legszebb zsoltárnak tartja ezt az imádságot. A zsoltár három részből áll. A
harmadik részt – amely a mai válaszos zsoltárunk – az egyik magyarázó
így foglalja össze: «Záró könyörgés bölcsességért és azért, hogy Isten
fordítsa el haragját.»
„Taníts meg számot vetni napjaink sorával, hogy bölcsességre
neveljük szívünket.” A múlt eseményeivel szembenézve juthatunk el a
bölcsességre. Atyánk, aki az idő felett áll, az idő útvesztőit is átlátja. „Térj
hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Légy könyörületes szolgáidhoz.”
Minket az idő múlása sürget. Istent, szeretetében és irgalmában bízva
kérjük, hogy alkalmazkodjon az idő kereteibe zárt gyermekeihez.
„Vidámíts fel a napokért, melyeken megaláztál minket, az évekért, amikor
sok bajt láttunk.” Több magyarázó – Mózes szerzőségéből kiindulva – a
pusztai vándorlásra érti ezt a sort. A pusztai vándorlásról nekünk ne
csak a nyomorúság, hanem a remény is jusson eszünkbe! „Lássék
meg, amit szolgáidért műveltél, dicsőséged tárd fel gyermekeik előtt.” A
Szentföldre való bejutás mindenki előtt világossá tette Jahve hatalmát.
Ebben az imában azt kérjük Atyánktól, hogy ma is megtapasztalhassuk
gondviselését.
Testvérem! Ha a kért bölcsesség útjára rátaláltunk, akkor
szívvel-lélekkel fogjuk énekelni a mai zsoltárra adott válaszunkat: „Áraszd
ránk irgalmadat, Urunk, hogy mindenkor ujjongjunk.” SZERESSÜK ÉS
BECSÜLJÜK MINDENNÉL TÖBBRE A BÖLCSESSÉGET (Vö.: mai olvasmány), hogy
életünk folyamán mindig a helyes úton járjunk!
[M.a.]
Ma van a zarándoklatra jelentkezés határideje!

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
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Hétfő, október 15. Avilai Szent Teréz szűz és egyháztanító
Gal 4,22-24.26-27.31-5,1 Lk 11,29-32
17.45: rózsafüzér a legkisebb hittanosok közreműködésével
19.30: Krisztinavárosi este: a Krisztinavárosi plébániai közösség állapotának
kiértékelése az NCD-Hungary munkatársainak, Süveges Gergőnek és
Rudan Margitnak közreműködésével.
Kedd, október 16.Alacoque Szent Margit
Gal 15,1-6 Lk 11,37-41
A szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig.
20:30 Szent Mónika imaóra az édesanyák számára a plébánia kápolnájában
Szerda, október 17. Atiochiai Szent Ignác
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00 : Ifi hittanóra az oratóriumban

Gal 5,18-25 Lk 11,42-46

Csütörtök, október 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA
2Tim 4,10-17b Lk 10,1-9
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, október 19.
Ef 1,11-14 Lk 12,1-7
15.00: László Anna temetése a Batthyány téri Szent Anna templom
altemplomában
17.30: gyóntatás: Mihály atya
Az esti szentmise után vesperás
Szombat, október 20.
15.30: idősebb felnőttek délutánja a cserkészotthonban
Esti szentmise után gyűjtés a missziók javára

Ef 1,15-23 Lk 12,8-12

Évközi 28. vasárnap, október 21. Missziós vasárnap
I. zsoltárhét
Iz 53,10-11 Zsid 4,14-16 Mk 10,35-45
Szentmisék után gyűjtés a missziók javára
H Í R E K
2018. október 21-én, vasárnap 19.00 órakor jótékonysági hangverseny lesz
Indiáért, a Józsefvárosi Szent József templomban (1082 Budapest, Horváth
Mihály tér). Előtte 18.00 órakor a szentmisét Benvin Madassery (Sebastian)
indiai
atya
mutatja
be.
Részletek
a
hirdető
táblán
és
a
www.jozsefvaros.plebania.hu honlapon!

