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v Októberben, minden nap a
szentmisék előtt este fél 6-tól
közösen imádkozzuk el a rózsafüzért, kivéve kedden, amikor a vesperás miatt 17 órakor
kezdjük az imádságot.

v Október 15-én, vasárnap délután fél öttől karitász gyűlés
lesz a közösségi házban. minden önkéntes megjelenésére
számítunk.

v Október 14-én, szombaton
délután fél négytől a közösségi
ház Apor Vilmos termében a
Fatima csodája című filmet
vetítjük le az utolsó fatimai
csoda 100. évfordulója alkalmából.

v Október 14-én, szombaton
este 8 órától, a Dóm téren, „Itt
élned, halnod kell” című történelmi rock musical kerül bemutatásra. A plakátot a hirdetőtáblára kitettük.

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

v Átadásra került a Caritas
Hungarica díj, melyet évente ítélnek oda az országban kiemelkedő
karitász tevékenységet végző
önkénteseknek. egyházmegyénk
egyik kitüntetettje Dr. MiSeta
Mária (Maja). Szeretettel gratulálunk neki és további életére,
munkásságára isten áldását kérjük.

v Ezen a héten elkezdtük az egyházi hozzájárulást kérő leveleinket kiküldeni. Köszönjük a kedves
hívek megértését és támogatását.

„Üdvöz légy, kegyelemmel teljes...”

XV. évfolyam v 30. (645.) szám

Hirdetések

A Szentírásban a bölcsesség az a tudás, amelyet a kinyilatkoztatás megértéséből merítünk. Benne van az istenfélelem, az engedelmesség és a boldogító tudat hogy Isten gondviselése vezet. Megtanít a szeretetre és az
élet értékére. Aki ezen az úton halad, állandóan vágyódik Isten tejessége után. Az angyali üdvözlet arról tanúskodik, hogy Isten
nem látta reménytelennek a gyarló emberiség helyzetét. Talált egy olyan személyt, akihez elküldhette köszöntését és akit Fia anyjául választhatott. Mária által az Isten emberré lett, belépett a földi élet keretei közé,
hogy felemelje a gyarló embert az isteni élet
magasságába. A megváltás műve először
Máriában valósult meg, amit ez a két kifejezés jelent: kegyelemmel teljes, és az Úr van
veled. A kettő összetartozik és kiegészíti egymást. Akivel vele van Isten, az megszentelődik. Mária tisztelete mindig eszünkbe
juttatja természetfeletti hivatásunkat. Tanuljuk meg Máriától, hogy keressük Istent,
járjunk színe előtt, mert ez vezet megszentelődésünkhöz!
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Sir 24,23-31

Jó illatot fakasztok én,
mint a szőlőtő,
és virágaimból pompás,
dús gyümölcs terem.
Anyja vagyok én a szép
szeretetnek,
az istenfélelemnek, a hitnek
és a szent reménynek.
Nálam van az út és az igazság
minden kegyelme,
nálam az élet és erény minden
reménye.
Jertek hozzám mind, akik
megkívántok engem,
és teljetek el gyümölcseimmel.
mert lelkem édesebb a méznél,
és birtoklásom a lépesméznél!
emlékezetem él minden idők
nemzedékeiben.
Akik engem esznek,
még inkább éheznek,
akik engem isznak,
még inkább szomjaznak.
Aki reám hallgat,
meg nem szégyenül,
akik értem fáradnak,
nem esnek bűnbe.
Akik fényt derítenek rám,
örök életet nyernek.

válaSzoS zSoltár

Szent Fiadat, Boldogasszony,
kérd e népért!
(Jud 13,23bc.-24a. 25abc. 25d)

Az Úr, a fölséges Isten,
a föld minden asszonyánál jobban
megáldott, leányom, téged.
Áldott legyen Isten,
az ég és föld alkotója,
aki ellenségeink színe előtt
dicsőségessé tett ma téged!

Mert nem szűnik meg dicséreted
az emberek ajkán,
akik megemlékeznek az Úr hatalmáról.
Fordítsa ezt Isten örök dicsőségedre és
áldjon meg minden jóval mindörökké,
mivel nem kímélted életedet, amikor
megaláztatásban volt részünk.
Megakadályoztad néped pusztulását,
mikor Isten színe előtt az igaz úton
jártál.
Szentlecke

Gal 4,4-7

testvéreim!
Amikor elérkezett az idők teljessége, isten elküldte Fiát, aki
asszonytól született., alávetette
magát a mózesi törvénynek,
hogy felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott
fiúságot elnyerjük.
mivel pedig isten fiai vagyunk, isten szívünkbe elküldte
Fiának lelkét, aki ezt kiáltja:
„Abba! Atyám!”
Nem vagy tehát többé szolga,
hanem fiú, és ha fiú, akkor isten
kegyelméből örökös is.

alleluja

Üdvöz légy Mária,
kegyelemmel teljes,
az Úr van véled,
áldottabb vagy te minden
asszonynál.
(lk 1,28)

alleluja
evangélium

lk 1,26-28

Abban az időben:
isten elküldte Gábor angyalt
Galilea Názáret nevű városába
egy szűzhöz, aki jegyese volt egy
férfinak, a Dávid házából való
Józsefnek. A szűz neve mária
volt. Az angyal belépett hozzá és
így szólt: „Üdvöz légy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van!
Áldottabb vagy te minden
asszonynál!”

