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N A P T Á R 
 

MINDENSZENTEK ÜNNEPE, első péntek, november 1                   

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

Testvérem! Mindenszentek ünnepén a liturgia középpontjában a Nyolc 
boldogság áll. Ezen az ünnepen ugyanis az örök boldogságra jutott 
embereket ünnepeljük. A Nyolc boldogságot olvassuk az evangéliumban, és 
ebből idéz az áldozási ének is: „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az 
Istent. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 
Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek 
országa.” (Mt 5,8-10) Hogy boldogok legyünk, nem elég ismerni Jézus 
mondásait, hanem meg is kell azokat valósítanunk. (Vö.: Jak 1,25) 

Jakubinyi érsek atya magyarázata szerint Jézus azokat hirdeti 
boldogoknak, akik – a közvélemény szerint – nem azok. A tiszta szívűeket, 
akik elfordulnak az élvezetektől. A békességben élőket, akik nem harcolnak 
az igazukért. Az üldözötteket, akiknek félniük kell. Jézus «bevezeti az 
erkölcsi forradalmat, amely még napjainkban sem zárult le.» Ezt az 
értékrendet a kereszt és a húsvét titka magyarázza meg. «Az örök élet ígérete 
nélkül értelmetlenek volnának azok az erkölcsi követelmények, amelyeket 
Urunk felállít.» Ma azokra gondolunk, akik már eljutottak oda. A 
szentáldozásban pedig az Örök Élet Kenyerét vesszük magunkhoz, aki 
oda segít minket. 

Testvérem! A Nyolc boldogság állításai jelen idejűek. Mindez földi 
életünkben megvalósulhat, ha elfogadjuk Mesterünk forradalmát, és Vele 
járjuk életünk útját. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY A MAI SZENTMISÉBEN IS 

MAGADAT ADOD NEKEM TÁPLÁLÉKUL. ALAKÍTS HASONLÓVÁ MAGADHOZ, HOGY 

VELED ÉLVE MÁR MOST MEGTAPASZTALJAM AZ IGAZI BOLDOGSÁGOT.    [M.a.] 
 

Ezen az ünnepen kötelező a szentmisén való részvétel,  

templomunkban vasárnapi miserendet tartunk. 

18.00 A Farkasréti Mindenszentek Plébániatemplomban búcsúi szentmise, amelyet 

esperesi kerületünk papsága együtt ünnepel. Mindenkit szeretettel várnak! 

17.30-18.15-ig: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: az esti, ünnepi szentmise keretében vesperás 

Beteg testvéreinket – az ünnep miatt – jövő pénteken áldoztatjuk meg 
 

 

Szombat, november 2.Halottak napja                     Bölcs 4,7-15  Lk 24,13-35 

  9.00: szentmise elhunyt Dr. Böröcz Lajos lelkiüdvéért a hamvak jelenlétében. 

18.00: Loretoi litánia 

18.30: szentmise a Krisztinavárosi plébánia elhunytjaiért,  

utána halottak esti ájtatosság. 
 

 

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 
 

 

Évközi 31., vasárnap, november 3..                                           III. zsoltárhét 

                                                Bölcs 11,22-12,1  2Tessz 1,11-2,2  Lk19,1-10 

9.00: a  szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

  

Novemberi imaszándékok 

Tengernek Csillaga Imacsop.: Imádkozzunk az elhunytakért, hogy Mennyei 

Atyánknál irgalmat leljenek és örök boldogságra jussanak. 

Szent László Imacsop.: Kérjük Szűzanyánk és Szent Imre herceg közbenjárását 

ifjúságunkért, hogy tudjanak tisztaságban élni a mai világ kihívásai ellenére is. 

Avilai Szent Teréz Imacsop.:– 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. 


