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A Hit Éve

OKTÓBER
A
RÓZSAFÜZÉR
HÓNAPJA: Ezért októberben minden nap az
esti 6 órai szentmisék előtt, negyed 6-kor,
együtt
imádkozzuk
a
rózsafüzért
egyházunkért és hazánkért.
JÉZUS SZÍVE ÉV: Plébániánk 2013.
október 4-től lelki megújulási évet hirdetett
meg. Ez kilenc egymást követő elsőpénteki
szentmisén való részvételből, szentségekhez
járulásból álló lelki zarándokút, melynek
célja a Jézussal való személyes találkozás.
Jézus Szíve plébániaként a Jézus Szíve
tisztelet felelevenítése segít mindnyájunkat,
hogy Jézushoz és –Őrá figyelve – egymáshoz
is közelebb kerüljünk .A Jézus Szíve Év
nyitó
szentmiséje
október
4-én,
elsőpénteken volt.
Jézus szeretettel vár mindnyájunkat erre a
belső lelki kalandra, az Isten személyétől az
emberi személyig, emberi szívünktől Jézus
istenemberi Szívéig tartó zarándokútra!
Egyszerűen mélyüljünk el Jézus szeretetében,
engedjük be ingyenes ajándékait, szeretetét
szívünkbe! Rendezzük lelki életünket együtt,
vegyünk részt az elsőpénteki szentmiséken
közösen!
Végezzük
el
rendszeresen
szentgyónásunkat, járuljunk szentáldozáshoz
ezen alkalmakkor!
Gábor atya
Gábor atya levelét teljes terjedelemben
elolvashatják a kedves Hívek az ingyenes
asztalon
található
szórólapon,
ill.
honlapunkon is.
KÉPVISELŐTESTÜLETI
VÁLASZTÁS: Ebben az évben új

Évközi 27. Vasárnap
képviselőtestületet választunk. Az eddigi
jelöltek bemutatkozó levelét a kórus alatti
táblán olvashatják. Kérjük a kedves Híveket,
hogy további jelöltek ajánlásával segítsék a
választást!
BÉRMÁLKOZÁS: A bérmálkozásra
készülő felnőttek csoportjába a jelentkezési
határidő október 10. A foglalkozás
csütörtök este 19 órakor kezdődik a torony
földszintjén. Kérjük a kedves Híveket, hogy
ajánlják azoknak az ismerőseiknek, akik még
a bérmálás szentségében nem részesültek!
ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését
várjuk! Azokat a gyerekeket, akik szívesen
részt vállalnának az oltár szolgálatában.
Kérjük, hogy jelentkezzenek a vasárnapi
nagytemplomi 9 órai szentmise után a
sekrestyében Gábor atyánál vagy Zsoltnál, a
ministránsok vezetőjénél.
TEMPLOMUNK KÓRUSA szeptember
12-én kezdte el éves munkáját. A próbákat
minden héten, szerdán este 19-tól 21-ig
tartják
a
plébánia
földszinti
előadótermében. Szeretettel várnak új
jelentkezőket.
Jelentkezés
a
próbák
alkalmával Fekete Andrea karnagynál.
NYUGDÍJAS KLUB: Legközelebbi,
összejövetel október 16-án, szerdán, lesz 10től 12 óráig a torony földszintjén. Együtt
lenni jó!
NYÍLT
NAP
A
MÁTYÁS
TEMPLOMBAN: A Mátyás templom
felújítása véget ért. Ebből az alkalomból
október 12-én, szombaton Nyílt napot
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tartanak,
melynek
keretében
játékos
programok,
kézműves
foglalkozások,
idegenvezetés során ismerkedhetnek az
érdeklődők a Templom híveivel és
történetével. Este 18 órakor szentmise lesz,
azt követően az „Isten szegénykéje” c.
misztériumjáték
kerül
bemutatásra
a
templomban a „Budai Barátok” (Kapucinus
templom és Mátyás-templom lelkes hívei)
előadásában. Nagy szertettel várnak minden
kedves érdeklődőt!
ÖNKÉNTES BETEGLÁTÓGATÓK:
A Budapesti Katolikus Kórházlelkészség
önkéntes beteglátogatók jelentkezését várja.
A beteglátogatásra jelentkező önkéntesek a
szolgálatuk megkezdése előtt felkészítő
képzésben vesznek részt, melynek helyszíne
az Országos Onkológiai Intézet. Itt évente
több alkalommal tartanak képzéseket. A
soron következő képzés 2013. október 5-én
indul. A képzésre jelentkezni a Budapesti
Katolikus
Kórház-lelkészségen
lehet,
hétköznap munkaidőben, 8-tól 16 óráig a
224-8640-es telefonszámon,

hogy hite működött tetteiben és tettei tették
teljessé a hitét. Így teljesült az írás szava:
„Ábrahám hitt az Istennek, ez megigazulására
vált” és: „Az Isten barátjának” nevezték.
Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik
igazzá, nem a hit egymagában. Ugyanígy a
parázna Rácháb is nem a tettek által igazult-e
meg, amikor menedéket adott a hírszerzőknek, s
aztán más úton engedte őket tovább? Mert
ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott
tettek nélkül.
Az apostolok küldetése
(Mt 28,16-20)
A tizenegy tanítvány elment Galileába, arra a
hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amint
meglátták, leborultak előtte, bár néhányan
kételkedtek. Jézus odalépett hozzájuk, és így
szólt: „Én kaptam minden hatalmat égen és
földön, Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá
mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az
Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és
tanítsátok meg őket mindannak a megtartására,
amit parancsoltam nektek. S én veletek vagyok
minden nap, a világ végéig.”

A HIT ÉVE
Szentírási részek hitről, evangelizálásról
A hit
(Zsid 11,1)
A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem
látható dolgok bizonyítéka.

Hétfőn: Rózsafüzér Királynője emléknap
Kedden:
Szűz
Mária,
Magyarok
Nagyasszonya, Magyarország Főpátronája
Főünnepe

Tett nélkül a hit nem élő
(Jak 2,14-26)
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt
állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek?
Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek
nincs ruhája és nincs meg a mindennapi
tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: „Menj
békében, melegedj és lakjál jól!”, de nem
adnátok meg neki , amire a testének szüksége
van, mit használna? Ugyanígy a hit is, ha tettei
nincsenek, magában holt dolog. Azt is
mondhatja valaki: „Neked hited van, nekem
meg tetteim”. Ha tettek nélkül megmutatod
nekem hitedet, tetteim alapján én is
bebizonyítom neked a hitemet. Hiszed, hogy
csak egy Isten van, s jól is teszed. Ám ezt a
gonosz lelkek is hiszik, mégis remegnek.
Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek
nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk,
nem a tettei alapján igazult meg, amikor odatette
fiát, Izsákot, áldozatul az oltárra? Láthatod,

HÉTEN LESZ

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN
Barborják Nóra (X. 13.)
Fogarasi Lilla Emma (X. 13.)
HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK
Dr. Szolnoki Györgyöt (Farkasrét) (X. 10)
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT
Október 10-én, csütörtökön reggel 7 órakor
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Hab 1,2-3;2,2-4; 2Tim 1,6-8.1314; Lk 17,5-10
Hétfő: Jón 1,1-2,1.11; Lk 10,25-37
Kedd: Sir 24,23-31; Gal 4,4-7;Lk 1,26-28
Szerda: Jón 4,1-11; Lk 11,1-4
Csütörtök: Mal 3,13-20a; Lk 11,5-13
Péntek: Jo 1,13-15;2,1-2; Lk 11,15-26
Szombat: Jo 4,12-21; Lk 11,27-28
Vasárnap: 2Kir 5,14-17; 2Tim 2,8-13;
Lk 17,11-9

