1. évfolyam
13. szám
2019. 10. 27.

HETI IGELITURGIKUS NAPTÁR
2019. október 27 – november 3.
27. vasárnap: ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Sir 35,12-14.16-18; Zs 33; 2Tim 4,6-8.16-18; Lk 18,9-14
8. 00 szentmise
10. 00 szentmise
11. 00 keresztelő
28. hétfő: SZENT SIMON ÉS JÚDÁS (TÁDÉ) APOSTOLOK (ünnep)
Ef 2,19-22; Zs 18A; Lk 6,12-16
18. 00 igeliturgia !!!
29. kedd
Róm 8,18-25; Zs 125; Lk 13,18-21
18. 00 szentmise † Jász Árpád
30. szerda
Róm 8,26-30; Zs 12; Lk 13,22-30
18. 00 szentmise
31. csütörtök (Szent Wolfgang, Boldog Romzsa Tódor)
Róm 8,31b-39; Zs 108,21-31; Lk 13,31-35
7. 00 szentmise
7. 30 szentségimádás
A REFORMÁCIÓ EMLÉKNAPJA
IMÁDKOZZUNK A KRISZTUSBAN HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉÉRT
1. péntek: MINDENSZENTEK (parancsolt ünnep!)
Jel 7,2-4.9-14; Zs 23; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a
14. 00 szentmise a temetőben, sírszentelés
18. 00 szentmise a plébániatemplomban

2. szombat: HALOTTAK NAPJA
Jób 19,1.23-27a vagy Róm 5,5-11 Zs 26 Jn 6,37-40
18. 00 szentmise
† Kendra János és felesége Szabó Rozália
† István édesapa és szülei
3. vasárnap: ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP (Porres Szent Márton, Szent Hubertusz, Szent Szilvia)
Bölcs 11,23 - 12,2; Zs 144; 2Tessz 1,11 - 2,2; Lk 19,1-10
8. 00 szentmise
10. 00 szentmise † Mária édesanya
11. 00 keresztelő

OKTÓBER 30-ÁN, SZERDÁN 19.00-KOR FELNŐTTEK BIBLIAÓRÁJA A PLÉBÁNIÁN
Az elmúlt vasárnapi evangéliumból:
"...szüntelenül
kell
imádkozni
és
nem
szabad
belefáradni."
(Lk18,1)
"Amikor a hit ideológiává válik és félelmet kelt, elűzi és eltávolítja az embereket az egyháztól.
Súlyos betegség az ideológiai kereszténység, ami azonban nem új. Már János apostol írt róla
első levelében. A keresztények, akik elveszítik hitüket, jobban szeretik az ideológiákat.
Magatartásuk a következő: merevek, moralisták, az etikára helyezik a hangsúlyt, de nincs
bennük jóság. Feltehetjük a kérdést: miért válik egy keresztény ilyenné? Mi megy végbe annak
a kereszténynek a szívében, aki ilyenné válik? Egyszerű a válasz: az a keresztény nem
imádkozik. Ha nem imádkozol, akkor mindig bezárod a kaput."
(Ferenc pápa)

„ISTVÁN KIRÁLY ÁLMA KERESZTÉNY ÁLLAMA”
2019. október 28-án hétfőn, 18.30-kor a plébánián
DR. HORVÁTH ATTILA alkotmánybíró, egyetemi tanár előadása Szent István mai életünket is
meghatározó államépítéséről, közjogi törvényeiről, és vándorkiállítás az ISTVÁN KIRÁLY
GYŰJTI TÁBORÁT c. gyermekrajzpályázat és alkotótábor munkáiból. A belépés ingyenes, de
adományokat várunk István királynak emelendő első köztéri bronzszobrára a helyszínen és a
Takarékszövetkezet. 65100242-16158449 bankszámlaszámán.
Vendégeinket jótékonysági süteményárusítással várjuk, süteményfelajánlásokat is szívesen
fogadunk.
(Hermányos Mária)

Mi a mindenszentek és a mi a halottak napja – te tudod?
Sokan a halottak napját és a mindenszenteket szinonimaként, egymás helyettesítésére
használják. Pedig ez óriási tévedés, két egészen külön ünnepnapról beszélünk. Amiatt ugyanakkor
valóban megtévesztő lehet a két fogalom, hogy előbbit november 1-jén, míg a másikat november 2án ünnepeljük, így gondolhatják sokan, hogy ugyanarról az ünnepről beszélünk mindkettő esetében.
Hogy ezentúl ne kavarogjatok az ünnepnapokban, és pontosan tudjátok, mi a mindenszentek és mi
a halottak napja, cikkünkben helyre tesszük a meghatározásokat.
Milyen ünnep a mindenszentek?
Mindenszentek napján az üdvözült lelkekről emlékezik meg a katolikus egyház. Gyakori
tévedés, hogy november 1-jét nevezik a halottak napjának, pedig ezen a napon a mindenszentek
napját ünnepeljük. A mindenszentek ünnepét sokan összetévesztik a halottak napjával. Pedig
egészen másról szól ez a megemlékezés. A mindenszentek ünnepe a történelem folyamán szorosan
összekapcsolódott az ősszel tartott ősi kelta Samhain pogány ünneppel. Úgy hitték, az elmúlt évben
meghalt emberek lelkei ezen az éjjelen vándorolnak át a holtak birodalmába. Az ünnepen a lelkeknek
ételt és állatot áldoztak, hogy megkönnyítsék számukra a vándorlást. A keresztény közösségek egyes
településeken a pogány hagyományt követve, szintén ünnepeket rendeztek az elhunyt katolikus
szentek tiszteletére. Így a pogány halottakra emlékező ünnep mindenszentek ünnepeként élt
tovább.
Hogy mit is ünneplünk pontosan halottak napján?
A halottak napja keresztény ünnep az elhunyt, de az üdvösséget még el nem nyert, a
tisztítótűzben lévő hívekért. Az ünnepet minden évben november 2-án tartják, amely a naptárakban
is szerepel. Halottak napján szinte mindenki gyertyát, mécsest gyújt meghalt szeretteire emlékezve,
és a temetőkbe is nagyon sokan látogatnak ki, hogy virágot vigyenek a sírokra.
Egészen az ókori Rómáig nyúlik vissza a halottak napi ünnepkör. A rómaiak őseiket és a
csatározásokban elhunyt hőseiket istenekként tisztelték. Igaz, nem november elején, hanem február
22-én ülték meg a családok a caristiát, avagy a kölcsönös szeretet ünnepét, amelyek a halottakról is
megemlékeztek, de egymást is megajándékozták, és inkább vidámsággal, mint mélabúval
ünnepeltek. Az egyház hivatalosan 998-ban celebrálta először önálló ünnepként a halottak napját,
de a liturgiákban már az időszámításunk szerinti 3. századtól megtalálhatók az ünnepre vonatkozó
feljegyzések. Széles körben pedig a 11. századtól terjedt el a keresztény világban.
(forrás: nlc.hu)

KARITÁSZ BÁL
2019. november 16-án, szombaton 18 órától tartjuk a hagyományos KARITÁSZ BÁLUNKAT
a Petői Sándor Művelődési Házban. Jegyek korlátozott számban még kaphatók. Érdeklődni
Varga Évánál lehet - evivarga53@gmail.com – vagy a 06-30-973-2098 telefonszámon.
A plébánián nem árusítunk jegyeket!

ÉLELMISZERADOMÁNY GYŰJTÉSEK – 2019.
A Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2019-es évben három alkalommal nyert tartós
élelmiszeradományt a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettől. 2019. áprilisában 887.094 Ft,
2019. májusában 65.529 Ft, és legutóbb, 2019. októberében 570.936 Ft értékben.
A Váci Egyházmegyei Karitásztól 2019-es évben 7 alkalommal (január, február, április, május,
június, szeptember és október) kaptunk tartós élelmiszercsomagot, melyeket a közel 150 fő
csömöri támogatott között osztottunk/osztunk szét önkénteseink segítségével.
Húsvéti élelmiszergyűjtésünk helyszíne idén a csömöri Príma, illetve a Coop üzletek voltak,
ahol nagyhét előtti hétvégén fogadtuk az adományokat, és a katolikus templomban gyűjtött
csomagokkal együtt osztottuk ki rászoruló embertársaink között.
2019. november 22-23-24-én a csömöri Auchan áruházban, a SZAK munkatársaival közösen
fogunk karácsonyi élelmiszer gyűjtést szervezni. Várjuk azon kedves testvérek jelentkezését,
akik egy-két órára segíteni tudnának nekünk az Auchan főbejáratánál szórólap osztásban! Az
élelmiszerek elszállítása, csomagolása, szétosztása megoldott, a jelentkezőknek nem kell
fizikai megterheléstől tartaniuk. Kérjük segítsék munkánkat, kevesen vagyunk, szükségünk
van segítőkre. Jelentkezni lehet önkénteseinknél, facebook oldalunkon vagy a
juhaszbence79@gmail.com e-mail-re küldött levélben.
„Jót tenni jó”, várjuk az önkéntesek jelentkezését!

Egyházi, szentségi házasság
Kérjük azok mielőbbi jelentkezését, akik 2020-ban Csömörön szeretnének szentségi házasságot
kötni, vagy itt lettek megkeresztelve, illetve itt élnek, de nem itt lesz az esküvőjük és katolikusok,
hogy mielőbb jelentkezzenek a plébánián.

SÍRSZENTELÉS
Kérjük azokat, akik hozzátartozóik sírját kívánják megszenteltetni, hogy ezt a szándékukat a
plébánián jelentsék be. November 1-jén, a szokásoknak megfelelően a temetőben bemutatott
délutáni szentmise után fogja Levente atya a sírokat megszentelni. Ennek anyagi vonzata nincs,
csupán annyit kérünk, hogy legyen rendezve az idei egyházi hozzájárulás.
Az egyházi hozzájárulás rendezését másoktól is szeretettel kérjük!

