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N A P T Á R 

 
 

Évközi 28. vasárnap, október 13.   IV. zsoltárhét 

2Kir 5,14-17  2Tim 2,8-13  Lk 17,11-19 

9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

 

 

Testvérem! A mai áldozási ének a 33. zsoltárból való: „Jómódúak éheznek és 
nyomorognak; aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a jóban.” (11. vers) Szent 

Ágoston, az egyik nagy nyugati egyházatya (+430) ezt a zsoltárt magyarázva, 

elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy versünket «lelki javakra értsd». Aki 

nem így érti, «azt a botránkozás hurokkal fojtja meg». Mindennek pedig az az 

alapja, hogy az igazi értékek «nem szemmel láthatók, hanem szívvel». 

„Jómódúak éheznek és nyomorognak.” A gazdagok gyakran nem ismerik Jézus 

szavát: „Én vagyok az égből alászállott kenyér” (Jn 6,41), és „boldogok, akik éhezik 

és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek” (Mt 5,6). Mert ők a 

látható értékeket keresik, s nem találják meg az igazi értékeket. De remélem, 

mi a láthatatlan értékeket keressük: „Aki Istent keresi, az nem szenved hiányt a 
jóban.” Mesterünk egyértelműen megmondta: „Senki sem jó, csak egyedül az Isten” 

(Lk 18,19). Mi csak kenyeret látunk, de tudjuk, az Isten Fiával találkozunk, 

amikor szentáldozáshoz járulunk. Akkor pedig semmiben sem lehet hiányunk. 

Testvérem! Ezt is szent Ágostonnál olvastam: «Én a lelki javakat nem látom! – 

Látja, aki szereti azokat.» Lássunk tehát a szív szemével! Így Istennél nem 

szenvedünk semmiben sem hiányt. Jó Pásztorom! Vezess a láthatatlan értékek felé, 

mert a látható mulandó, a láthatatlan pedig örök érték. Lássalak meg a Kenyér 

színében és Veled találkozva teljek el minden jóval.  [M.a.] 

 
Októberben minden este ¾ 6-kor elimádkozzuk a rózsafüzért 

 

Hétfő, október 14. Szent Callixtus pápa és vértanú Róm 1,1-7  Lk 11,29-32 
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban 

17.30: gyóntatás: Albert atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 
 

Kedd, október 15. Jézusról nevezett (Avilai) Szent Teréz szűz, 

egyháztanító Róm 1,16-25  Lk 11,37-42 

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

legkésőbb 10 óráig 

17.30 rózsafüzér a 3-8. osztályos tanulók közreműködésével 

20.30: Szent Mónika imaóra a plébánián 
 

Szerda, október 16.   Róm 2,1-11  Lk 11,42-46 

10.00: Ügyes kezek órája – Hogyan készül? Csináljuk együtt. Nyugdíjasok 

találkozója a plébánián. Mindenkit szeretettel várunk! 

17.30-19.00: Ifi hittanóra mostantól minden héten  

15.00-17.00: karitász fogadóóra  
 

Csütörtök, október 17. Antiochiai Szent Ignác püspök és vértanú 

Róm 3,21-30  Lk 11,47-54 

Esti szentmise után rövid eligazítás a szombati zarándoklat résztvevőinek, majd 

kezdő felnőttek hittanórája 
 

Péntek, október 18. SZENT LUKÁCS EVANGÉLISTA  2Tim 4,10-17b  Lk 10,1-9 

9.00: „Egymillió gyermek imádkozza a rózsafüzért” – imakezdeményezés. 

Akik tudnak, otthon is kapcsolódjanak bele. A szentatya kérésére az 

Egyház missziós megújúlásáért ajánljuk fel. Akik ebben az időpontban nem tudják 

megtenni, a nap bármely más órájában is megtehetik. (Részletek az interneten 

találhatók.) 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise keretében vesperás 
 

Szombat, október 19. De Brébeuf Szent János és Jogues Szent Izsák 

áldozópapok és társaik, vértanúk  Róm 4,13.16-18  Lk 12,8-12 

Egyházközségi zarándoklat Csongrádra és Petőfiszállás-Pálosszentkútra. 

Az esti szentmise után gyűjtés a missziók javára 
 

Évközi 29., Missziók vasárnapja, október 20.  I. zsoltárhét 

Kiv 17,8-13  2Tim 3,14-4,2  Lk 18,1-8 

9.00: gitáros szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 

Minden szentmise után gyűjtés a missziók javára 



H Í R E K  

 

30 éves az újjáalakult 148. Nagyboldogasszony 

Cserkészcsapat, amelyet Plébániánk fenntartóként 

támogat. Az évforduló alkalmából a Csapat korábbi és 

jelenlegi vezetői tartanak előadást Krisztinavárosi 

Esténk keretében, 2019. október 21-én, hétfőn este fél 

8 órakor plébániaépületünk alagsorában, a Roszmusz 

András Cserkészotthonban. Érdeklődőket szeretettel 

várunk! 

 

Őszi Használt ruha és aprócikk csere-bere akciónkat október 24-26-án 

rendezi Karitász munkacsoportunk az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti 

helyiségében. Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni. 

Felajánlott anyagokat – telefoni megbeszélés alapján – egy-két nappal előbb is 

átveszünk! 0620 8280859, Gábor. 

 

Templomunkat, papjainkat és kántorunkat tervezhető éves költségvetésből 

kell fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves Testvéreinket, hogy – eleget 

téve Püspökeink kérésének – bevételeik 1 százalékát önkéntes Egyházi 

hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a CIB Banknál vezetett 1070041-

65647879-51100005 számú folyószámlánkra. Rendszeres – például 

havonkénti – átutalásokat egyes bankok díjmentesen teljesítenek! 

Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, egyes vasárnapokon pedig 

sekrestyénkben is. 

 

 

 

A képviselő-testület beszámolója: 

 

Képviselő-testületünk október 7-én este tartotta legutóbbi ülését, amelyen 

röviden értékeltük az elmúlt hónap eseményeit.  

A Tér-kép Galériában (Krisztina krt. 83–85.) kiállítás látható templomunk 

1940-es évekbeli különleges bővítéséről. Telt ház volt a tárlat szeptember 4-i 

megnyitóján és a Krisztinavárosi esték szeptember 16-i alkalmára is megtelt a 

galéria. Ekkor a freskókról és a restaurálásról, valamint a korábbi évek 

ministránsairól tartott nagyon érdekes, vetített képes előadást Czigler Ágoston. 

Az esős idő és a plébániakertben zajló munkálatok ellenére idén is nagy siker 

volt a lecsóparti szeptember 7-én: nyolc bográcsban rotyogott az étel. Másnap, 

a 9 órai szentmisén tizenegy elsőáldozó öltözött be. Szeptember 14-én, Szent 

Kereszt felmagasztalásának ünnepén Szendrei Jankára emlékeztünk az esti 

szentmisén, a Táltos utcának és a nővérek kápolnájának is ekkor volt a búcsúja. 

Október 2-án a Két korona – Szent Maximilian Kolbe élete című filmet premier 

előtt tekinthették meg plébániai filmklubunk látogatói. 

 Október 16-án, szerdán délelőtt 10 órakor Ügyes kezek órája címmel 

idősebbek délelőttje lesz a plébánián Hajna Ágota vezetésével. 

 Őszi zarándoklatunkon, amelyet október 19-én, szombaton tartunk, 

Csongrádra és Pálosszentkútra látogatunk el. Eddig 62-en jelentkeztek. 

 A Tér-Kép Galériában látható tárlat október 20-ig tekinthető meg 

ingyenesen keddtől szombatig 12 és 18 óra között. 

 Október 21-én a Krisztinavárosi esték keretében Horváth Domonkos, a 

cserkészcsapat parancsnoka tart előadást. 

 Október 24. és 26. között tartjuk cserebere akciónkat a szokott helyen, 

az MKDSZ irodájában. 

 November 6-án lesz a következő keresztény filmvetítés, amelyen a 

Jeremiás című filmet vetítjük. 

 November 9-én kerül sor a krisztinai ministránsok világtalálkozójára. 

Részleteket később hirdetünk. 

 November 10-én a 9 órai szentmisén ünnepeljük az elsőáldozást. A 

bevonulás háromnegyed 9 körül lesz, mert a mise kezdete előtt a szülők 

megáldják a leendő elsőáldozókat. 

A többi jövőbeli eseményt minden héten a maga idejében külön hirdetjük! 

 

 


