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N A P T Á R 

Évközi 30., vasárnap, október 27.                                    II. zsoltárhét 

              Sir 35,12-14.16-18  2Tim 4,6-8.16.18  Lk 18,9-14 
 

Testvérem! P. Parsch OSA (+1954) - a XX. sz. nagy liturgikusa - 
könyvében olvastam: «Az áldozási ének az első időben a hívők 
körmeneti éneke volt, mely alatt a szent lakomához felvonultak s a 
rendeltetése a hívőknek az áhítatos hangulatban való megőrzése volt.» 
Mai énekünk is ebben segít, mert figyelmeztet: ha áldozunk, 
Megváltónkkal találkozunk. Ő, „Krisztus szeretett minket, és odaadta 
magát értünk jó illatú áldozati adományként az Istennek.” (Ef 5,2) 

Ha Jézussal találkozunk, bennünk is ugyanannak a lelkületnek kell 
kialakulnia, ami benne volt: „Krisztus szeretett minket.” Nála jobban 
senki sem szeret bennünket. (Vö.: Jn,15,13) Ezt egyértelműen 
bizonyította azzal, hogy „odaadta magát értünk.” Görgey Gábor Egy 
vacsora anatómiája c. versében megrázóan vési ezt lelkünkbe: «mely 
értetek - értitek? - értetek». Mennyei Atyánk elfogadta ezt az áldozatot, 
- a jó illat erre utal - mint annak idején Noé áldozatát. (Vö.: Ter 8,21) „Jó 
illatú áldozati adományként az Istennek.” Szent Pál a 2. Korintusi 
levélben is beszél jó illatról és halotti szagról is. (Vö.: 2,14kk) Nem 
kétséges, hogy melyiket válasszuk. 

Testvérem! Ez a szeretet él bennünk? Mi is életünket adnánk 
Urunkért és testvéreinkért? Ha igen, mi is jó illatú áldozatok leszünk 
Isten előtt. MESTEREM! LÉGY VALÓBAN AZ ÉN MESTEREM! HASONLÍTSAK 

HOZZÁD. AMIKOR SZENTÁLDOZÁSHOZ JÁRULOK, ALAKÍTS RAJTAM 

SZERETETEDDEL. BÁR NEM ÉRTEM, DE KÖSZÖNÖM, HOGY ÉRTEM ADTAD 

MAGADAT.                       [M.a.] 
 

9.00: a  szentmisén a gyermek scola énekel 
 

Októberben minden este ¾ 6-kor elimádkozzuk a rózsafüzért  
 

Hétfő, október 28. SZENT SIMON és SZENT JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK        

                                          Róm 8,12-17  Lk 13,10-17 
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban 

17.30: gyóntatás: Albert atya 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája  
 

Kedd, október 29.                                                        Róm 8,18-25  Lk 13,18-21 

A reggeli  szentmise  után  Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó,  

de legkésőbb 10 óráig 
 

Szerda, október 30.                                                     Róm 8,26-30  Lk 13,22-30                                                       

15.00-17.00: Karitász fogadóóra 
 

Csütörtök, október 31.Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú    

                                                                                    Róm 8,31b-39  Lk 13,31-35 

Gájer László atya – elfoglaltsága miatt, a mai nap helyett – nov. 11-én fog gyóntatni. 

18.30: szentmise Mindenszentek ünnepéről, melyet papi hivatásokért ajánlunk fel. 

Szentmise után kezdő felnőttek hittanórája 
 

Első péntek, november 1, MINDENSZENTEK ÜNNEPE                   

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

Ezen az ünnepen kötelező a szentmisén való részvétel,  

templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. 

17.30-18.15-ig: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: az esti szentmise keretében vesperás 

Beteg testvéreinket – az ünnep miatt – jövő pénteken áldoztatjuk meg 

 

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), 

    aki 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 


