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N A P T Á R 

 

Évközi 30. vasárnap, október 28.  II. zsoltárhét 

                                                        Iz 53,10-11  Zsid 4,14-16  Mk 10,35-45 

 
Testvérem! Az evangéliumban olvasott vak meggyógyítása annak ékes 

bizonyítéka, hogy Istennek gondja van a nyomorultakra, a 
bajbajutottakra. Erről tanúskodik Jeremiás is az olvasmányban, amikor 
vigasztalja a fogságban levő népet. Ugyanerre tanít a mai - 125. - válaszos 
zsoltár is, amikor a babiloni fogságból hazatérő népről énekel. 

„Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint akik 
álmodnak.” Amikor váratlan, nagy öröm ér, nehezen hisszük el a történteket. 
Ébredjünk fel, mert az Úr valóban megszabadít. Ha erre ráébredünk: 
„Megtelt akkor örömmel az ajkunk, és a nyelvünk ujjongással.” Merjünk 
hangot adni örömünknek, hogy mások is velünk örvendezhessenek. 
„Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, amint megárasztod délen a folyókat.” A 
sivatag időszakos folyóinak állapota teljesen az esőtől függ. A mi jó 
sorsunk pedig egészen mennyei Atyánk kezében van. „Akik könnyek 
között vetnek, majd ujjongva aratnak.” A vetés könnyeinek oka a nehéz 
munka és az éhes szájaktól megvont falat. De az értékek mindig áldozatok 
által születnek. A bőséges aratás ujjongással tölthet el mindannyiunkat. 

Testvérem! Ahogyan már beszéltünk róla, a zarándok zsoltárokban egy-
egy kérés, vagy hálaadás fogalmazódik meg. A mai válaszos zsoltár is 
zarándok zsoltár, mely hálát ad. Ezért énekeljük zsoltár-válaszunkban: 
„Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, azért szívből ujjongunk.” VEGYÜK 

ÉSZRE ATYÁNK GONDOSKODÓ SZERETETÉT ÉS EZÉRT SZÍVÜNKET MINDIG TÖLTSE 

EL A HÁLA!                       [M.a.] 
 

 

Ezen a héten a gyermekek hittanórái elmaradnak 

 

 

 

Hétfő, október 29.                                                Ef 4,32-5,8  Lk 13,10-17 

17.45: rózsafüzér 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 
 

Kedd, október 30.                                                        Ef 5,21-33  Lk 13,18-21 

A reggeli szentmise után gyóntatás: Mihály atya, ameddig van gyónó, de 

legkésőbb 10 óráig 

17.45: rózsafüzér 
 

Szerda, október 31. Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú 

                                                                                         Ef 6,1-9  Lk 13,22-30 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra                       

17.45: utolsó rózsafüzér 

  

18.30: Mindenszentek ünnepének vigilia miséje     Jel 7,2-4,9  1Jn 3,1-3  Mt 5,1-12 

19.00: Ifi hittanóra az oratóriumban 
 

Csütörtök, november 1, MINDENSZENTEK ÜNNEPE     

                                                                   Jel 7,2-4.9-14  1Jn 3,1-3  Mt 5,1-12 

Templomunkban vasárnapi miserend lesz, a szentmisén való részvétel, kötelező 

 8.30: szentmise  papi hivatásokért 

17.30: gyóntatás: Gájer László atya 

18.00: a Farkasréti Mindenszentek templomban espereskerületi, koncelebrált,  

búcsúi szentmise, melyre szeretettel várják aTestvéreket is. 

 

Búcsúk Halottak napjával kapcsolatban 

 
Csak a tisztítótűzben szenvedő lelkek 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), 

   — halottak napján, nov. 2-án, (vagy az ordinárius engedélyével 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. 


