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Szent András hava

2Kor 5,1.6-10
Lk 23,44-46.50.52-53;24,1-6a

Fil 1,18b-26
Lk 14,1.7-11

Naptár
Csütörtök, november 1. MINDENSZENTEK ÜNNEPE

Jel 7,2-4.9-14 – 1Jn 3,1-3 – Mt 5,1-12
Testvérem! Mai válaszos zsoltárunk alapján - ez a 23. -

Mindenszentek ünnepét úgy képzelhetjük el, mint az üdvözült lelkek
ünnepélyes bevonulását a mennyei szentélybe. Ezt a zsoltárt -  több
magyarázó szerint - Dávid akkor énekelte, amikor a Frigyládát
ünnepélyesen bevitték a Jeruzsálemben felállított Szent-sátorba.
Imádkozzuk most tehát Dáviddal együtt:

„Az Úré a föld, és ami betölti, a földkerekség, s minden lakója.” Ez
a mondat hitvallás a teremt  Isten mellett. Az üdvösség felé vezet
úton ugyanis az els  lépésünk a hit. (Vö.: Zsid 11,5k) „Alapjait 
ágyazta tengerek mélyébe, s a vizek árján  tartja szilárdan.” Ne
zavarjon meg minket az ókori világkép, melyet Dávid ismert. Mi
nyugodtan gondolhatunk az srobbanásra. Az üdvösségnek - a mennyei
szentélybe való bevonulásnak - azonban más feltétele is van: „Ki mehet
föl az Úr hegyére, ki állhat meg az  szent helyén?” A zsoltár-oráció
mondata segít megérteni ezt a sort: «Újíts meg minket ártatlan életre,
hogy a megszentel dés hegyére a te vezetéseddel fölmehessünk.»
„Aki ártatlan kez . tiszta szív , akinek az esze nem jár csaláson.” Szent
Ágoston szerint ártatlan az, aki cselekedeteiben nem botlik meg; tiszta
szív , aki gondolataiban nem vétkezik; és eszével az nem csal, aki
mulandó dologhoz nem köti lelkét.

Testvérem! A zsoltár-válasz a zsoltár 6. versére utal: „Ez az
istenkeres k népe, mely látni kívánja arcodat, Uram.” Az arc a lélek
tükre. Isten mélységeit látja meg tehát az, aki meglátja Atyánk arcát. A
SZENTEK - ISTEN HEGYÉN - MÁR MEGLÁTTÁK ISTEN ARCÁT. [M.a.]

Templomunkban vasárnapi miserend lesz, a szentmisén való részvétel kötelez
 8:30  Szentmise papi hivatásokért
17:30  Gyóntatás: Gájer László atya
18:00  A farkasréti Mindenszentek templomban espereskerületi, búcsúi,

koncelebrált, ünnepi szentmise, melyre a Testvéreket is szeretettel
várják

Els  péntek, november 2. Halottak napja
Délel tt beteg testvéreinket meglátogatjuk otthonukban
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
18:00  Jézus Szíve litánia
18:30  Szentmise egyházközségünk elhunyt tagjaiért,

utána vesperás keretében halottak esti ájtatosság

Búcsúk Halottak napjával kapcsolatban

Csak a tisztítót zben szenved  lelkek javára fordítható teljes búcsút
nyerhet az a hív ,

aki november 1-t l 8-ig áhítatos lélekkel temet t látogat, és legalább
lélekben imádkozik az elhunytakért (mind a nyolc napon elnyerhet ),

aki halottak napján , nov. 2-án, (vagy az ordinárius engedélyével megel z
és követ  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.

Szombat, november 3.
18:00  Loretói litánia

Évközi 31. vasárnap, november 4. III.zsoltárhét
MTörv 6,2-6 – Zsid 7,23-28 – Mk 12,28b-34

Kb. 9:30  Szentóra, melyen a cserkészek m ködnek közre
18:30  Vesperás

F O N T O S

A Budai Szent Imre plébániatemplomban, (Bp. XI., Villányi út 15.) november
5-én hétf n 19.15-kor lesz az espereskerületi, búcsúi, koncelebrált, ünnepi
szentmise, melyre a Testvéreket is szeretettel hívják és várják.
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