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N A P T Á R 
 

Évközi 26. vasárnap, szeptember 29., A SZENTÍRÁS VASÁRNAPJA 

II. zsoltárhét Ám 6,1a.4-7  1Tim 6,11-16  Lk 16,19-31 

 Testvérem! Nagyon sok évvel ezelőtt megdöbbentő élményként 
olvastam a mai szentmise áldozási énekét. T. i. én így fejeztem volna 
be a mondatot: Életünket adni Krisztusért. De szent János apostol nem 
így fejezte be. A kommunióban ezt imádkozzuk: „Isten szeretetét arról 
ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta értünk. Nekünk is 
kötelességünk életünket adni testvéreinkért” (1Jan 3,16). A szeretett 
tanítvány arra buzdít tehát bennünket, hogy ne viszonozni akarjuk 
Atyánk szeretetét, hanem tovább adni.  

„Isten szeretetét arról ismerjük fel, hogy Krisztus az ő életét adta 
értünk.” A szeretet Isten világában elsősorban nem érzelem, hanem 
cselekedet. Megváltónk is szeretetét azzal mutatta ki, hogy értünk 
áldozta életét. De ez nemcsak múltbeli tény, hiszen Ő most is értünk 
adja önmagát az Oltáriszentségben. „Nekünk is kötelességünk 
életünket adni testvéreinkért.” Ha keresztények, azaz Krisztus-követők 
vagyunk, hasonlítanunk kell Mesterünkhöz. Ehhez ad Ő erőt a 
szentáldozásban, hogy szeretni tudjuk testvéreinket. 

Testvérem! Hitünk szerint a szentáldozásban Krisztus szívünkbe 
költözik, bennünk vesz lakást. Így természetes lesz számunkra, hogy 
– jó Pásztorunkhoz hasonlóan – az ajándékba kapott javakat tovább 
adjuk. JÉZUSOM! KÖSZÖNÖM, HOGY SZÍVEMBE TÉRSZ ÉS ERŐT ADSZ. 
KÖSZÖNÖM, HOGY HASONLÍTHATOK HOZZÁD. SEGÍTS, HOGY SZÍVESEN 

KÖVESSEM PÉLDÁDAT ÉS ÍGY SOKAKNAK MEGMUTASSAM AZ ATYA 

SZERETETÉT!                     [M.a.] 
 

A 9 órai szentmisén a gyermek szkóla énekel 

16.30: Várhegyi Zsófia keresztelője 

 

Hétfő, szeptember 30.Szent Jeromos áldozópap és egyháztanító 

Zak 8,1-8  Lk 9,46-50 

17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban 

17.30: gyóntatás: Albert atya 
 

Kedd, október 1. A Gyermek Jézusről és a Szent Arcról nevezett (Lisieux-i) 

          Szent Teréz szűz és egyháztanító                        Zak 8,20-23  Lk 9,51-56 

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó,  

de legkésőbb 10 óráig 

12.00: Dr. Vejtey Lászlóné temetése a Farkasrét alsó temetőben, majd 

          16.30-kor engesztelő szentmise lelki üdvéért templomunkban 

17,45: Szűzanyát köszöntjük első októberi rózsafüzér imánkkal 
 

Szerda, október 2. Szent Őrzőangyalok  Kiv 23,20-23a  Mt 18,1-5.10 

10.00: a Gazdagréti Szent Örzőangyalok templomban espereskerületi búcsúi kon-

celebrált ünnepi szentmise, melyre szeretettel várják a Testvéreket is. 

15.00-17.00: karitász fogadóóra változás! 
16.00. Filmvetítés az Attila út 63. alatti teremben, a díszbemutató előtt: 

A két korona – Szent Maximilian Kolbe élete ÚJ KEZDÉSI IDŐPONTBAN! 
17.45:a rózsafüzér imádságot gimnazista és ifi hittanosok vezetik  

 

Csütörtök, október 3. Boldog Bogdánffy Szilárd, püspök és vértanú  

Neh 8,1-4a.5-6.7b-12  Lk 10,1-12 

17.30: Gájer László atya gyóntat 

17.30: a Rózsafüzér Imacsoport találkozása az oratóriumban, majd   

          17.45: vezetésükkel imádkozzuk a rózsafüzért 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Szentmise után kezdő felnőttek hittanórája 
 

Első péntek, október 4. Assisi Szent Ferenc               Bár 1,15-22  Lk 10,13-16 

  7.15: szentmise templomunkban 

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

17.45: rózsafüzér 

Esti szentmise után vesperás 
 



 

Szombat, október 5. Ruiz Szent Lőrinc (szept. 28.)  

                                                   Bár4,5-12.27-29  Lk 10,17 

Ezen a napon Országos Rózsafüzér Találkozó a Rózsafüzér Királynéja 

templomban – 1146 Bp. Thököly u. 58. (egyben a templom búcsúja). Rózsafüzér 

imacsoportunk ¼ 9-kor indul az ünnepi szentmisére templomunk elől. További 

Testvérek csatlakozását is szeretettel várjuk 

17.45: rózsafüzér templomunkban 

 

Évközi 27. vasárnap, október 6. Hálaadó nap a termésért       III. zsoltárhét 

Nemzeti gyásznap                         Hab 1,2-3;2,2-4  2Tim 1,6-8.13-14  Lk 17,5-10 

17.30: szentóra, melynek keretében elmondjuk a szentolvasót 
 

Októberi imaszándékok 

Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk a fiatal, gyermeke(ke)t nevelő 

családokért, hogy egységben, szeretetben, értékteremtő légkörben, egészségben 

tudjanak élni. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk új papi hivatásokért és papjainkért, 

hogy nehéz és sok feladatuk közepette is szeretettel tegyék vonzóvá Krisztus 

tanítását az eltávolodottak és nem hívők számára is. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes: A Közel-Kelet békéjéért 

Imádkozzunk, hogy a párbeszéd, az egymásra találás és a megbékélés szelleme 

hassa át a Közel-Keletet, ahol különböző vallási közösségek élnek együtt. 

 

H Í R E K 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) szervezői kérik, hogy aki 

jövőre, szeptember 13. és 20. között szállást tudna biztosítani vidéki, illetve 

határainkon túlról érkező részvevők számára, szeptember 30-ig jelentkezzen a 

NEK honlapján (https://www.iec2020.hu/hu). 

 

Október 19-én, szombaton Csongrád városába és Petőfiszállás-

Pálosszentkútra zarándokolunk. Részvételi díj 6 ezer Ft, iskoláskorú 

gyermekeknek 4 ezer Ft. Kérjük érdeklődő Testvéreinket, jelentkezzenek 

minél előbb, de legkésőbb október 6-ig a részvételi díj felének befizetésével, 

hogy igény esetén második autóbuszt is rendelhessünk!

TESTVÉREIM!  

A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az Eucharisztia 

hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére! Arra kérlek ezért 

Benneteket, hogy az áldozáskor külső tetteitekben is mutassátok ezt meg!  

Ezért: 
Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel áldozáshoz; mi várjuk 

Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás mellett, kettes sorban sorakozzunk, 

hogy két oldalt a távozóknak legyen hely, akik kifelé fordulva mennek a helyükre. 

(Kérem, akkor is kettős sorba álljunk, ha egy áldoztató van és így is álljunk az 

áldoztató elé!) 

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy biztonságosan meg 

tudjon áldoztatni. 

Áldozás előtt érthetően válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató szavaira – ez 

valójában hitvallás! 

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a szánkat, 

amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget. 

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk mindkét kezünkből 

trónust! (Ne utolsó pillanatban emeljük fel a kezünket.) 

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha mindkét kezünk tiszta és nincs 

rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés. 

Csak akkor tudunk két kezünkből trónust készíteni, ha mindkét kezünk 

szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük magasra a kezünket, 

egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe helyezett Szentostyát az alul lévő kézzel 

fogjuk majd meg, és így vegyük magunkhoz. (Ne ügyeskedjünk, tenyerünkből az 

ujjaink közé csúsztatva az Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük 

és a tenyerünkből se áldozzunk!) 

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztatóhely mellett van, (oldalt 

lépve, az oltár felé fordulva). Ne vigyük el az OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is 

akadályozzunk meg ebben!  

Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés) ne 

zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve communio, ami 

közösséget jelent. Ezért kapcsolódjunk be a közös énekbe is, hiszen közös 

lakomán veszünk részt, (az ének szüneteiben van idő az egyéni imádságra is). 

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget, mert a 

bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna. 

Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk!  

Szeretettel:  

Mihály atya 


