Újpest, Kertvárosi Szent István Plébánia
1046 Budapest Rákóczi tér 4–8.

X. évfolyam 10. szám, 2005. október

GONDOLATOK
A keresztény vasárnap
Jóllehet a vasárnap szíve az Eucharisztiában való részesedés, mégis leszűkítenénk a szó értelmét, ha csak erre korlátoznánk a vasárnap "megszentelését". Az Úr napját akkor éljük meg jól,
ha teljesen áthatja az Úr üdvözítő tetteinek hálás és tevékeny emlékezete.
Krisztus minden tanítványának kötelessége a nap liturgián kívüli egyéb
részeit – a családi életet, a társas kapcsolatokat, a szórakozást – olyan formában élni, hogy az segítse érvényesülni a Föltámadott örömét és békéjét
az élet rendes eseményeiben is. A szülők és gyermekek nyugodt együttléte
például nem csak a kölcsönös meghallgatásra alkalom, hanem arra is,
hogy közösen összeszedjék magukat
és elmélyüljenek. Miért ne lehetne a
hívők körében is megszervezni imádságos alkalmakat – például a vesperás
ünnepélyes végzését – vagy katekézist,
amellyel szombat vagy vasárnap délután előkészítik, illetve elmélyítik a
keresztény lélekben az Eucharisztia
ajándékát?
II. János Pál

Lisieux-i Szent Teréz
(október 1.)
Kis szent Teréz a kis út szentje.
A napi apró jótettek, imádságok,
önfeláldozás útját járva jutott
egészen közel Istenhez.
A mindennapok hűségét szeretnénk
eltanulni tőle. Isten kedvéért, Isten
iránti szeretetből vállaljuk életünk
apró áldozatait, amit csak Isten lát,
és amivel naponta szolgálatára lehetünk embertársainknak.

Október:
1. Szo.
Elsőszombat
h
Rózsafüzér Társulat titokcseréje 17:15
2. Vas. Évközi 27. vasárnap
6. Cs. Felnőtt katekézis: Dr. Bolberitz Pál „Hit és ész” 19,30 h
7. P. Elsőpéntek Rózsafüzér Királynője
8. Szo. Szűz
Mária,
Magyarok
Nagyasszonya,
Magyarország
Főpátrónája
Szüreti Bál a Katolikus Körben 19 h
9. Vas. Évközi 28. vasárnap Gitáros szentmise 18h
Az esti szentmise után lesz a Laudate Kórus zenei áhítata
16. Vas. Évközi 29. vasárnap Az esti szentmisén a Laudate Kórus énekel
19. Sz. Szentségimádás templomunkban 19 h
20. Cs. Szülői fórum a plébánián 19 h
22. Szo. Családakadémia 19 h a hittanteremben
23. Vas. Évközi 30. vasárnap Nemzeti ünnep.
24. H. Imaóra 18h a plébánián.
29. Szo. Idősebbek teadélutánja 15:30h
30. Vas. Évközi 31. vasárnap
Minden este fél hatkor Októberi Ájtatosságot tartunk templomunkban

November:
1. K. Mindenszentek Az esti szentmise után Halottak esti ájtatosság
2. Sz. Halottak Napja
4. P. Elsőpéntek
5. Szo. Szent Imre h. Elsőszombat. Rózsafüzér Társulat titokcseréje 17:15 h
6. Vas. Évközi 32. Vasárnap
Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért november
1-8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. Az
év többi napján részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő éjfélig) meglátogatnak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel. A
látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző
vagy következő vasárnapon és Mindenszentek ünnepén is.
Páli Szent Vince Katolikus Szakképző Iskola által működtetett VINCÉS SZERVIZ vállal:
Víz-, gáz-, központifűtés-tervezést, szerelést, javítást, duguláselhárítást.
Gázkészülékek (tűzhelyek, bojlerek, cirkók, konvektorok stb.)
cseréje, javítása. Ingyenes zöld számunk munkanap: 8-12-ig: 06-80-203-938.
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