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Olvasmány
Jel 7, 2–4. 9–14
Én, János láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten
pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy
ártsanak a földnek és a tengernek: „Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak,
míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit?”
Ekkor hallottam a megjelöltek számát: száznegyvennégyezren voltak Izrael fiainak minden törzséből.
Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és
törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a Bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben
pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: „Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a Báránynak!”
Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón
előtt és imádták az Istent: „Ámen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és
erő a mi Istenünknek örökkön-örökké! Ámen.”
Ekkor a vének közül az egyik megszólított és megkérdezte tőlem: „Kik ezek a fehér ruhások és honnan jöttek?” Ezt feleltem: „Te tudod, uram!” Erre ő azt mondta: „Ezek a nagy
szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a Bárány vérében.”

Szentlecke
1 Jn 3, 1–3
Szeretteim! Nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya: Isten gyermekeinek
hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismer minket, mert őt sem ismeri.
Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk, de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló.
Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint
van. És mindenki, aki benne reménykedik, szentté lesz, ahogyan szent ő maga is.

Evangélium
Mt 5, 1–12a
Abban az időben:
Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor
szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket:
„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak,
mert ők vigasztalást nyernek.
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet.
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek.
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők
meglátják Istent.
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa.
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben.”

Ima
a nyolc boldogság lelkületéért
Drága Jézusom!
Olyan végtelen a szereteted, a gondoskodásod.
Boldognak mondasz bennünket gyönyörű szavaiddal, ha követjük útjaidat.
Arra tanítasz, hogy ne harcoljunk, lázadjunk, hogy
tudjunk lemondani, utolsók, nélkülözők lenni.
Szíveden viseled gondjainkat, hajunk szála sem
görbül akaratod nélkül.
Megjutalmazod az irgalmat, tiszta szívet, a békességben élőket.
Taníts minket, hogy lelkünk kristálytisztává válhasson, segíts képmásoddá formálódnunk.
Vállalni akarom a nevedért akár a halált is, mert jobb
nekem veled együtt meghalnom, mint nélküled élnem.
Te boldognak nevezel, örömre és ujjongásra tanítasz, ezzel a hálás lelkülettel akarlak téged szolgálni mindenek előtt.
Ámen.
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Tájékoztatjuk a híveket, hogy az urnatemető látogatási rendjéről szórólapot készítettünk, mely az újságos asztalon megtalálható.
November 2-án, halottak napján 7 órakor, 10 órakor és 18 órakor lesznek szentmisék templomunkban. A 10 órai szentmisét az altemplomban
nyugvó elhunytakért mutatjuk be.
A héten lesz elsőpéntek. Az esti szentmise után a Jézus-szíve litániát
imádkozzuk.
November 15-én, vasárnap a 18 órai szentmisét templomunk elhunyt
plébánosaiért mutatjuk be.
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