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KEZDŐÉNEK Az Urat kereső szívek örvendezzenek! Keressétek az Urat és hatalmas
erejét, Keressétek az arcát mindig! (Zsolt 104, 3-4)
OLVASMÁNY Jeremiás próféta könyvéből (Jer 31, 7-9)
Jeremiás átélte Jeruzsálem pusztulását és a nép fogságba hurcolását. Hirdette, hogy a
csapás Isten büntetése bűneik miatt. De azt a feladatot is megkapta, hogy megcsillogtassa
a reményt és vigaszt adjon. Isten megelégeli a szenvedést és a fogságból hazavezeti őket.
Úgy bánik népével, mint atya; megfenyíti, de azért, hogy megtérjen és új életet kezdjen.
Ezt mondja az Úr: „Kitörő örömmel
örüljetek Jákobon, örvendjetek annak,
aki első a nemzetek között. Dicsőítsétek, hirdessétek és mondjátok: »Az Úr
megszabadította népét, Izrael maradékát.« Íme, visszahozom őket észak földjéről, és összegyűjtöm őket a föld határairól. Mindnyájukat összegyűjtöm: a

vakokat és a sántákat is, a várandósokat és a szülő anyákat is. Nagy sereg
lesz, amely ide visszatér. Könnyek között jönnek, fohászkodás közt vezetem
őket vissza. Forrásvizekhez vezérlem
őket, sima ösvényeken, nehogy elessenek. Mert atyjává lettem Izraelnek, és
Efraim az én elsőszülött fiam.”

VÁLASZOS ZSOLTÁR Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk. /Zsolt 125/
Előénekes: Midőn az Úr hazahívta Sionnak foglyait, * olyanok voltunk, mint akik álmodnak.
Megtelt akkor örömmel az ajkunk, * és a nyelvünk ujjongással.
E: Akkor így beszéltek a nemzetek: * ,,Az Úr nagy dolgot művelt vélük.”
Hatalmas dolgot művelt az Úr vélünk, * azért szívből ujjongunk.
E: Fordítsd, Uram, jóra sorsunkat, * amint megárasztod délen a folyókat.
Akik könnyek között vetnek, * majd ujjongva aratnak.
E: Sírva viszik a magot, mikor vetni indulnak, * de ujjongva jönnek, jönnek és hozzák kévéiket.
SZENTLECKE a Zsidókhoz írt levélből (Zsid 5, 1-6)
Jézus örökségül hagyta ránk, hogy az ő nevében kérjük az Atyát, és áldozatát jelenítsük
meg a kenyértörésben. Benne megvannak azok a vonások, amelyek az ószövetségi főpapot
jellemezték: az emberek közül való, tehát bennünket képvisel, tud irgalmas, együttértő lenni, de ugyanakkor messze felülmúlja az ószövetségi papságot, mert ő az Isten Fia, s őt nem
az árovi leszármazás iktatta tisztségébe, hanem Isten örök rendelkezése.
Testvéreim! Minden főpap az emberek
közül való, és arra rendelik, hogy az Isten tiszteletében képviselje az embereket, ajándékokat és áldozatot mutasson

be a bűnökért, mint olyan valaki, aki
megértő tud lenni a tudatlanok és a tévelygők iránt, hiszen őrá is gyöngeség
nehezedik. Így a népért is, és a saját
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vétkeiért is áldozatot kell bemutatnia.
Ezt a tisztséget magától senki sem vállalhatja, csak az, akit Isten meghív,
mint Áront. Így Krisztus sem önmagát
emelte főpapi méltóságra, hanem az,

aki így szólt hozzá: ,,Fiam vagy te,
ma szültelek téged.”
Másutt meg ezt mondja: „Pap vagy
te mindörökké Melkizedek rendje szerint.”

ALLELUJA Üdvözítőnk, Jézus Krisztus győzött a halálon, * és az evangéliumban fölragyogtatta az örök életet. (2 Tim 1, 10)
+ EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből (Mk 10, 46-52)
Nem véletlen, hogy Márk evangéliumában ez az utolsó gyógyítás, és akkor játszódik le,
amikor Jézus az utolsó húsvétra Jeruzsálembe megy. Ő meggyógyítja a vak szemét, az pedig hisz benne és Dávid fiának szólítja. A nép vezetői azonban lelkileg vakok maradnak, és
nem ismerik fel benne a Messiást A csoda elbeszélése azzal végződik, hogy a meggyógyult
vak követi őt az úton. Ez is az apostoli tanítás kicsengése. Akinek megnyílik a szeme a hitre, az követi őt életének alakításában is.
Abban az időben: Tanítványaival Jézus
Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és nagy tömegnek a kíséretében
elhagyta Jerikót, egy vak koldus,
Timeus fia, Bartimeus ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus, Dávid
fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak
neki, hogy hallgasson, de ő annál hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” Jézus megállt és így szólt:

„Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak:
„Bátorság! Gyere, téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament
Jézushoz.
Jézus megkérdezte: „Mit akarsz, mit
tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így szólt
hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.”
Az pedig nyomban visszanyerte látását, és követte őt az úton.

TEMPLOMUNK HÍREI
 Csoportvezetői összejövetel - hétfőn délután, fél 5 órakor a hittanteremben.
 Október havi rózsafüzér – minden este a szentmise előtt ¾ 6 órától. Szeretettel hívjuk
a Testvéreket, hogy csatlakozzanak egy-egy tized vezetésével. Szerdai rózsafüzér imádság
üldözöttekért, a menekültsálság emberséges kezeléséért és a tényleges és megnyugtató
megoldás előmozdításáért.
 Egyetemista hittan – kedden fél 8-kor a hittanteremben.
 Szent Simon és Judás Tádé apostolok ünnepe – szerdán.
 Imaiskola – szerdán az esti szentmise után.
 Szentségimádás templomunkban – csütörtökön ½ 6 órakor, rózsafüzér 6-kor.
 Boldog Collins Domonkos /1566-1602/ - ír jezsuita vértanú – emléknapja pénteken.
 Rodriguez Szent Alfonz /1533-1617/ - jezsuita testvér emléknapja szombaton. Ezen a
napon ünnepeljük Boldog Romzsa Tódor /+1947/ munkácsi görög katolikus püspököt is.
 Utolsó október havi rózsafüzér – szombaton közösségünkért, s az abban szolgálatot
vállalókért, önkénteseinkért, csoportvezetőinkért, jezsuita közösségünkért imádkozunk.
 Mindenszentek – főünnepe vasárnap. A szentmisék után feltámadási liturgia.
 Búcsú elnyerése: „A halottak-napi búcsúnyerés feltételei: Aki a temetőt ájtatos lélekkel
látogatja, és legalább lélekben imádkozik a megholtakért, november 1-től 8-ig mindennap
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teljes búcsút nyerhet. Feltételek: gyónás / a közeli időben/, 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.”
 Temetőlátogatás – Mindenszentek napján, vasárnap délután 3 órakor - ima elhunyt
jezsuita testvéreinkért a Belvárosi temetőben a jezsuita sírnál /a bajai kaputól balra a temető sarkában/ - szeretettel hívjuk a Testvéreket.
 Az ünnep története: Mindenszentek főünnepe (lat. festum Omnium Sanctorum), nov. 1.
A megdicsőült Egyház ünnepe. Nem tévesztendő össze a szenvedő Egyház ünnepével,
mely XI. 2: a halottak napja. Az élő és elhalt hívek titokzatos közösséget alkotnak
a szentek egyességében, egymásért könyörögnek, helytállnak. Ennek alapján beszélünk küzdő Egyházról (Ecclesia militans), mely a földön élő lelkek közössége, szenvedő Egyházról (Ecclesia patiens), mely a meghalt, de még a tisztítóhelyen szenvedő lelkeké, és diadalmas Egyházról (Ecclesia triumphans), mely a már mennyekbe jutott, üdvözült hívek társasága. Mindenszenteken mindazon megdicsőült lelkeket ünnepeljük, akikről megszámlálhatatlan sokaságuk miatt (vö. Jel 7,9-10) a kalendárium külön, név
szerint nem emlékezhet meg. Ide tartoznak az életszentség hírében meghaltakon kívül
mindazok, akik a tisztítótűzben megtisztulva már megérkeztek a mennyországba.
A nyugati Egyházban egy templomszenteléssel kezdődött: Szent IV. Bonifác p. (608615) 609. V. 13: a Szűzanya és az összes vértanúk tiszteletére szentelte Rómában a Pantheont. Ennek évfordulóján kezdték Mindenszentekként ünnepelni. III. Gergely pápa idején (731-741) az ünnep átkerült máj. 31-re, és „a Szent Szűz, minden apostol, vértanú, hitvalló, s a földkerekségen elhunyt minden tökéletes igaz ember” emléknapja lett. IV. Gergely p. (827-44) november 1-re helyezte át. Jámbor Lajos császár 835: az egész birodalomban elrendelte az ünnepet. Terjedésében nagy szerepe volt Cluny bencéseinek. - Mindenszentek estéje már a halottak estéje (halottak napjának vigíliája). A halottak napjával
kapcsolatos búcsúk Mindenszentek déltől nyerhetők. /Katolikus Lexikon/
TANSZER GYŰJTÉS A DÉVAI GYEREKEK JAVÁRA
November 2. ig: Különböző méretű és fajtájú füzetek, grafit és színes ceruzák, kék és színes tollak, zsírkréta, radírok, kiemelők, füzetborítók, füzet/könyv csomagolópapírok, hegyezők, mappák, jegyzettömbök, (gyerekeknek, fiataloknak való) jegyzetfüzetek, fehér és
színes papírok, asztali (álló), és táskába való tolltartók, hibajavító, olló, vonalzó, stb.
CSOPORTÖSSZEJÖVETELEK
 Családi Csoport – kéthetenként, hétfő este 6 órakor a hittanteremben.
 Szent Mónika csoport – hétfőnként este, a szentmise után.
 Szemlélődő csoport imaórája – kedden este fél 8 órakor a sekrestyében. /Szentírási elmélkedés – párbeszéd Istennel – csend –közösség/.
 A Gerinctorna Csoport – kedden fél 6 /1730/ órától a rendházi meditációs teremben.
 AN Klub – kedden este fél 7 órakor.
 AA Klub – szerdán este 6 órakor a hittanteremben.
 Meditációs csoport /1–2/ csütörtök 8h és péntek 8h – a rendházi meditációs teremben.
 Keresztény Élet Közössége – pénteken, - cc. ¼ 8- rendházi meditációs teremben.
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A TEMPLOM KIADÁSAI AUGUSZTUSBAN ÉS SZEPTEMBERBEN
1/a A templom bevételei 2015 augusztus hónapban: perselypénz 220 900 Ft, adomány
magánszemélytől 20 000 Ft, bérleti díj 50 000 Ft. Összesen 290.900 Ft.
- 1/b Kiadások augusztus hónapban: a) havonta ismétlődő költségek: Rezsi 171,65 E
Ft ( gáz 75,8 E Ft, áram 43,7 E Ft, víz 42,6 E Ft, telefon 9,5 E Ft), Gondnok munkáltatói
bérköltsége 88,4 E Ft, a zenei szolgálat költsége 60,0 E Ft, Liturgikus anyagok: 8,1 E Ft.
Takarítóanyag, háztartás 0,7 E Ft. Irodai ktg-k: 10,5 E Ft. Banki ktg 2,2 E Ft. Élelem: 0,9
E Ft. Karbantartási anyagok: 16,1 E Ft. egyszer adódó költségek, Szt Ignác nap étkezés
65,0 E Ft, Mikrofonok, kábel /Ifi zenekarnak/ 60,0 E Ft, Mérnöki iroda munkadíj 63,3 E
Ft?, Mindösszesen a kiadások 546,8 E Ft-t tettek ki.
- 2/a Bevételek szeptemberben: perselypénz 777 700 Ft, adomány, magánszemélytől
10 000 Ft, összesen 787.700 Ft.
- 2/b Kiadások szeptemberben: havonta ismétlődő költségek, Rezsi 171,65 E Ft ( gáz
75,8 E Ft, áram 38,1 E Ft, víz 23,7 E Ft, telefon 9,5 E Ft), Gondnok munkáltatói
bérköltsége 88,4 E Ft, a zenei szolgálat költsége 40,0 E Ft., Liturgikus anyagok: 7,5 E Ft.
Takarítóanyag, háztartás 2,1 E Ft. Irodai ktg-k: 18,0 E Ft. Banki ktg 2,9 E Ft. Élelem: 7,4
E Ft. Karbantartási anyagok: 1,5 E Ft, egyszer adódó költségek, Villanyszerelés 25,0 E Ft,
Sekrestye ablak fóliázás 17,0 E Ft Mindösszesen a kiadások 356 800 E Ft-t tettek ki.
SZENTMISESZÁNDÉKOK
● Október 26. hétfő: 700 + családtagok l.ü.; 1830 + édesanyáért ● Október 27. kedd: 700
+ Gábor és Magdolna l.ü.; 1830 élő gyermekekért és elhunyt szülőkért ● Október 28.
szerda: 700 -; 1830 Bíró, Jámbor,Nyári család élő és elhunyt tagjaiért ● Október 29. csütörtök: 700 a Börcsök család elhunyt tagjaiért; 1830 + Juray, Gunda és Király család l.ü. ●
Október 30. péntek: 700 + édesanya l.ü.; 1830 Nádor László és a Nádor család elhunyt tagjaiért ● Október 31. szombat: 700 + Ida l.ü; 1830 + Margit és Rózsa l.ü.
„Napjainkban az emberi nemet saját találmányai és saját hatalma ámulatra indítja, de
gyakran aggasztó kérdések gyötrik: merre fejlődik a mai világ, mi az ember helye és szerepe a mindenségben, mi értelme van egyéni és közösségi törekvéseinek, s végül mi a dolgok és az ember végső célja? Ezért a Zsinat - Isten Krisztus által összegyűjtött egyetemes
népének hitét tanúsítva és kifejtve - nem is adhatná ékesebb bizonyságát elkötelezettségének, tiszteletének és szeretetének az emberek nagy családja iránt, melyben maga is él, mint
hogy hozván az evangélium világosságát párbeszédet kezd e kérdésekről, és az emberiség
rendelkezésére bocsátja azokat az üdvös erőket, melyeket maga az Egyház a Szentlélek
vezetése alatt alapítójától kap. Az emberi személynek ugyanis üdvösségre, az emberi társadalomnak megújítására van szüksége.” /Gaudium et spes – II. Vatikáni zsinat/
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