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N A P T Á R
Évközi 32. vasárnap, november 11.
4. zsoltárhét
1Kir 17,10-16 Zsid 9,24-28 Mk 12,38-44

Testvérem! A mai válaszos-zsoltárunkat a 145-b l idézzük. (Az
évközi 23. vasárnapit is ugyanebb l a zsoltárból vettük.) Ennek a
zsoltárnak ezt a címet adták: Az Úrban bízók boldogsága. Bízni csak
az tud, aki szeret. Érthet tehát, hogy a zsoltár-orációban ezt találjuk:
«Engedd nekünk, hogy általad látókká téve képesek legyünk téged
mindenkor tiszta szellemmel szeretni.» A mai részletben is err l
elmélkedünk:
„Isten igaz marad örökké, az elnyomottnak igazságot szolgáltat.”
Isten igaz marad, vagyis most is segíteni akar rajtunk. Azt akarja, hogy
ez a világ, mindennapi életünk, szebb és jobb legyen. „Az éhez nek
ad kenyeret, kiszabadítja az Úr a foglyokat.” Gondvisel Atyánk a
leghétköznapibb dolgokban is segít. Vegyük komolyan, hogy a
«modernkori rabságokból» is tud kiszabadítani. „Az Úr támogatja az
árvát és özvegyet, és elpusztítja a gonoszok útját.” Az Úr oltalmazója
mindazoknak, akik emberi támasz nélküliek. Az Ószövetségben a
királyok feladata volt ez. (Vö.: Jer 22,1kk) Ne csodálkozzunk tehát a
következ versen: „Az Úr uralkodik örökké, a te Istened, ó Sion,
nemzedékr l nemzedékre.” Messiási zsoltárnak szokták nevezni ezt a
zsoltárt, hiszen ezek a dolgok csak a messiási id kben teljesednek
be egészen. Addig is, Egyházunk, mivel Jézushoz tartozik, a Messiás,
Krisztus örök királyságának részese.
Testvérem! A kései zsidó hagyomány válaszos-zsoltárunkat a
reggeli imák közé sorolja. Tudatosítsuk mi is magunkban minden nap
reggel, hogy HA ISTENBEN BÍZUNK, akkor leszünk boldogok. Ha AZ
EGYHÁZHOZ RAGASZKODUNK, akkor találjuk meg a szeretet útját, mely
mennyei Atyánkhoz vezet.
[M.a.]

Ezen a vasárnapon Tomka Ferenc atya a délel tti szentmisék alatt gyóntat
8.30: gitáros szentmise,
utána a ministránsok szüleinek szül i értekezlete
12.30: Szabó Terézia keresztel je
18.30: vesperás
Hétf , november 12. Szent Jozafát püspök és vértanú
11.15.: Hegyes Tibor temetése a Farkasrét alsó temet ben
20.00.: Fiatal feln ttek hittanórája

Tit 1,1-9 Lk 17,1-6

Kedd, november 13. Magyar Szentek és Boldogok
Tit 2,1-8.11-14 Lk 17,7-10
A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de legkés bb
10 óráig
19.15: a Magyar Szentek plébániatemplomban (Bp. XI., Magyar tudósok krt. 1.),
búcsúi, espereskerületi koncelebrált, ünnepi szentmise, melyre a
Testvéreket is szeretettel várják
Szerda, november 14.
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
19.00: Ifi hittanóra

Tit 3,1-7 Lk 17,11-19

Csütörtök, november 15.
Filem 7-20 Lk 17,20-25
12.00: K hegyi Mihályné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.15: a Rózsafüzér imacsoport imaórája a templomban.
Plébániánkon szeptember óta megújulóban van a Rózsafüzér Imacsoport,
Kérjük azokat a testvéreket, akik elkötelezetten szeretik és tisztelik a
Sz zanyát, jöjjenek el most csütörtöki imaóránkra, vagy jelezzék
elérhet ségüket (telefon, email) dec. közepéig az újságos pultnál. Vállalás
naponta egy tized Rózsafüzér és/vagy havi 1 alkalommal közös ima a
templomban.
Esti szentmise után id sebb feln ttek hittanórája
19.15: ünnepi vesperás Szendrei Janka zenetudós, tanár 80. születésnapján
Péntek, november 16. Skóciai Szent Margit
2Jn 4-9 Lk 17,26-37
17.00: szentmise elhunyt Dr. Divényiné Váradi Zsuzsanna lelki üdvéért,
utána gyóntatás: Mihály atya
Esti szentmise után vesperás
Szombat, november 17.
18.00: Loretói litánia
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Évközi 33. vasárnap, november 18.

1. zsoltárhét
Dán 12,1-3 Zsid 10,11-14.18 Mk 13,24-32
8.30: a szentmise keretében lesznek els áldozók a felkészült gyermekek
11.30: szentmise elhunyt Ágoston László atyáért, halálának 13. évfordulóján
18.00: vesperás
A mai napon minden szentmise után gy jtés van az országos karitász javára

A képvisel testület beszámolója
Múltbéli események
Október
Elkezd dött a feln tt hitoktatás
Ebben a hónapban minden nap ¾ 6-kor Rózsafüzér imádság volt a
templomunkban

Fontos
Képvisel -testületünk öt éves mandátuma 2019-ben lejár így jöv re újra
választhatunk.
Választásra mindazok jogosultak, akik 2019. május 31-én már nagykorúak, a
plébánia területén laknak vagy ide járnak templomba, és a választók
névjegyzékében is szerepelnek.

3.

Filmvetítés – A Kék Hold völgye cím filmet vetítettük.

7.

½ 6 órakor Szentóra

10-13. Csere-bere akció. Perselybevételünk 60.000 Ft. A megmaradt ruhákat
a Káposztásmegyeri Karitásznak, illetve a kazincbarcikai Szalézi
Rendháznak küldtük el.
11. Nyugdíjas séta – Józsa Judit kiállítását nézték meg. 5-6 f vett részt.

A választók (szavazásra jogosultak) névjegyzéke a hivatali id ben a plébánián
megtekinthet .

14. NEK rendezvény a MOM m vel dési Házban. Zene, versek, énekek
segítettek a ráhangolódásban, utána 3 atya beszélgetésével folytatódott a
gondolatébreszt rendezvény.

Kérjük a testvéreket, hogy minél el bb, de legkés bb advent 3. vasárnapjáig
ellen rizzék saját vagy rokonaik/ismer seik adatait, és segítsenek a névjegyzék
frissítésében.

15. Krisztinavárosi esték – az NCD felmérés eredményét ismertette Süveges
Gerg . Kb. 40 f volt jelen. A folytatáshoz munkacsoportnak kell
alakulnia.

Mindez azért is fontos, mert képvisel -testületi tagnak olyan ember nem
jelölhet , aki nincsen benne a névjegyzékben.

20. Id sek délutánja. Várnai Péter atya hangjátéka Mindszenty bíboros
szabadulásáról és menekülésér l. 7 f volt jelen.

Ajánlószelvény és részletek a Krisztinavárosi Hírek karácsonyi számában
lesznek olvashatók.

21. Missziós vasárnap, 300.000 Ft gy lt össze (tavalyi évben 270.000 Ft volt).
23. ½ 9 óra ünnepi szentmise
27. Plébániai zarándoklat Bodajkra. 50 f vett részt, jól szervezett, tartalmas
program volt.
November
1.

Mindenszentek ünnepe – kötelez ünnep, lassan ez már tudatosodik az
emberekben

2.

Halottakért végzett ájtatosság a vesperás keretében
A jöv beli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

