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hétfőtől szombatig reggelente 7.30-8.00       
Engesztelő imaóra: minden csütörtökön 17.15        Rózsafüzér minden szombaton 17.15 

VIII. évfolyam 33. szám 

 FELHÍVÁS a XII. kerületi Hívekhez 
önkormányzati támogatás ügyében. Pénzbeli támogatást 
kaphatnak azok az egyedül élő, XII. kerületi nyugdíjasok, 
akiknek havi jövedelme kevesebb, mint 71.250.- Ft, és 
azok a családok, akiknél az egy főre jutó jövedelem 
kevesebb, mint 57.000.- Ft. Jelentkezni lehet a plébánia 
irodájában. A kitöltött papírok és a szükséges igazolások 
leadási határideje november 3. csütörtök   
 
   !!!  NÉPSZÁMLÁLÁS  !!!   
    KÖZLEMÉNY:   
 Felhívjuk minden katolikus testvérünk figyelmét, 
hogy a napokban kezdődött népszámlálás során, a 
Központi Statisztikai Hivataltól kapott tájékoztatástól 
eltérően az internetes kitöltés esetén a katolikus szót 
önmagában nem fogadja el a rendszer. Ebben az 
esetben javasoljuk a Magyar Katolikus Egyház 
lehetőséget választani.       
 Amennyiben hagyományos kitöltés esetén a 
számlálóbiztos nem fogadná el a katolikus jelzőt, akkor 
a római katolikus vagy a görög katolikus megjelölést 
célszerű választani.      
 Bp, 2011. okt. 3.  A Magyar Katolikus Püspöki 
      Konferencia Titkársága 
 NÉPSZÁMLÁLÁS: „A Központi Statisztikai 
Hivatal 2011. október 1 és 31. között népszámlálást végez 
Magyarországon. Mivel az állampolgároknak nem 
kötelező vallási hovatartozásukról nyilatkozniuk, ezért 
különösen is fontosnak tartjuk annak tudatosítását a 
katolikusokban, hogy hitüket ilyen módon is bátran 
megvallják.” Ezekkel a szavakkal buzdít mindnyájunkat 
Bíboros Főpásztorunk, a felekezeti hovatartozásunkra 
vonatkozó kérdést semmiképpen ne hagyjuk megválaszo-
latlanul, hanem valljuk meg ezzel is római- vagy 
görögkatolikus mivoltunkat.     
 
 INTERNETES CSALÁDI MAGAZIN: 
Családháló.hu címmel online családi magazin olvasható 
az interneten a www.csaladhalo.hu oldalon. A honlap 
célja a tájékoztatáson túl, hogy segítséget nyújtson a 
családoknak az érdekképviseletben, vonzóvá tegye a 
keresztény értékrend szerinti családi életet, közösséget 
teremtsen.         

 OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA. Az esti 
6 órai szentmisék előtt, 1/4 6-kor, együtt imádkozzuk a 
rózsafüzért egyházunkért és hazánkért.    
 „HARMADIKVASÁRNAPI” GYŰJTÉS: A múlt 
vasárnap gyűjtés volt az új plébánia és közösségi ház 
javára. Hálásan köszönjük a 445.000.- Ft adományt! 
 MISSZIÓS VASÁRNAP van ma. Ezen a napon az 
egyetemes egyház egyetlen és legfőbb küldetéséről, a 
misszióról elmélkedünk mi keresztények az egész világon. 
Az Egyház felhívja a hívek figyelmét arra, hogy 
imádkozzanak a misszióért, és lehetőség szerint 
támogassák azt.      
 GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA: Ma, vasárnap, 
az egész országban gyűjtést tartanak a missziók javára. 
Templomunkban a szentmisék után a kijáratoknál gyűjtjük 
az adományokat, amelyeket előre is hálásan köszönünk. 
 BIBLIAÓRA: Dr. Bolberitz Pál professzor, apostoli 
protonotárius, minden szerdán, a nagytemplomban 
bibliaórát tart este 7 órai kezdettel. Témája: Szent Péter 
apostol 1. és 2. levelének magyarázata. Dr.Bolberitz Pál 
atya újonnan megjelent könyvét, amelynek címe: 
„RELATÍV ÉS ABSZOLÚT” fogják árusítani 
kedvezményes áron a mai vasárnapon is az esti 6 órai 
szentmise után a templom kijáratánál.  
 KATEKUMENÁTUS: Egyházkóstoló címmel 
beszélgetés-sorozat (=katekumenátus) kezdődött a hittől, 
kereszténységtől most még távolállók, de ugyanakkor 
érdeklődők számára. Kérdezni, vitatkozni, tanulni, 
nevelődni lehet a szerda esti találkozókon, amelyek a 
torony földszinti könyvtár termében 19 órakor kezdődnek. 
Várjuk azokat a felnőtteket is, akik még nincsenek 
megkeresztelve. A keresztelkedés szándéka esetleg a 
beszélgetések folyamán fog felébredni az érdeklődőben. 
Továbbá várjuk azokat is, akik már megkeresztelkedtek 
ugyan, de nem voltak még elsőáldozók, azaz nem volt al-
kalmuk alaposabban is megismerni hitünk tanítását 
Különösen is ajánljuk azoknak, akik templomi esküvőt 
szeretnének, de még nem gyakorló keresztények. Kérjük a 
hitüket gyakorló keresztény testvéreinket, hogy 
továbbítsák meghívásunkat a témában érintett 
ismerőseiknek, rokonaiknak, barátaiknak, szomszé-
daiknak, akik nem olvashatják levelünket.   
 BÉRMÁLÁS: Jövő év tavaszán bérmálás lesz 



templomunkban. A bérmálásra a 16 évnél idősebbek 
jelentkezhetnek. Felső korhatár nincs. A bérmálkozásra 
való felkészülés módja: rendszeres részvétel a jelentkező 
személy korának és életállapotának megfelelő hittanórán. 
A bérmálkozási szándékot a plébánia irodájában, vagy a 
hitoktatónál kell jelenteni. Bérmálkozásra jelentkezhetnek 
azok a felnőttek is, akik hitüket gyakorolják, de a bérmálás 
szentségében még nem részesültek. Ők az irodában 
jelentkezzenek. Kérjük, hogy a jelentkező hozza magával a 
keresztlevelét is és, ha házasságban él, akkor az egyházi 
házasságlevelet is. A felnőtt bérmálkozók részére a 
felkészülés lehetőségét a torony földszinti helyiségében 
csütörtökönként este 7 órakor kezdődő foglalkozások 
fogják jelenteni.      
 FELNŐTT KATEKÉZIS: Az idei tanévben is tartunk 
felnőtt hívek számára katekézist minden hónap első 
csütörtökén este 7 órai kezdettel a torony földszinti 
könyvtár szobájában.       
 KÖNYVISMERTETÉS: Pokol Béla Európa 
végnapjai (A demográfiai összeroppanás következményei) 
című könyvének ismertetésére kerül sor könyvtárunkban, 
október 30-án és november 6-án, d.u. 4 órától este 6 óráig. 
Szeretettel várjuk az érdeklődőket! 
 KÖNYVTÁRUNK AJÁNLATA: Lénárd Ödön, a 
leghosszabb börtönbüntetést letöltő piarista atya, versei és 
lelkigyakorlatos könyve kikölcsönözhető könyvtárunkból, 
vasárnap 10-től 12 óráig, vagy csütörtökön ½ 6 és ½ 7 
között.       
 KÖNYVVÁSÁR: November 5-én, szombaton délután 
könyvvásár lesz a Kistemplomban. Kérjük, hogy, aki 
könyvadományával szívesen hozzájárul a vásárhoz, az 
október végéig adja le a könyveket a templom irodájában. 
Előre is köszönjük!        
 BABA-MAMA KLUB: Szeretettel várják a 
kisgyermekeket és édesanyjukat csütörtökönként, az új 
plébánia földszinti nagytermében délelőtt 10-től 12-ig.  
 ELVÁLTAK MISÉJE: A Budapest Belvárosi 
Nagyboldogasszony Templomban (1056.Bp.Március 
15.tér 2.) 2011. október 4-től minden hónap első 
keddjén délután 6 órakor szentmisét mondanak elvált 
hívek részére. Minden érintett és érdeklődő testvért 
szeretettel várnak.     
 „MEGSZELÍDÜL A GYÁSZ OKOZTA BÁNAT” 
Szeretettel hívjuk és várjuk a gyászolók sorstárs 
csoportjába mindazokat a testvéreinket, akiknek régebben 
vagy a közelmúltban kellett szembenézni a halál okozta 
fájdalommal, akiknek segítség, ha van kivel megosztani 
gondjaikat, érzéseiket és együtt keresni a továbblépés 
lehetőségeit. Találkozás helye: Szent Anna Plébánia 
hittanterme, Aranyhal u.1. (a templom mögötti utca!) 
Időpontja: kéthetente szerda este 18.00-tól 19.30-ig. 
2011. okt. 26; nov. 9; 23; dec. 7; 21. Őszi lelki napok 
időpontja: okt. 24-26. Tahi Szív Lelkiségi Központ. Az 
együttléteket – sorstársak segítő bevonásával – Tegzes 
Katalin nővér vezeti. 

 ÚJ HAJTÁS: Megjelent az Új Hajtás című újság 
októberi száma. Bizalommal ajánljuk a kedves Hívek 
figyelmébe. A kárpátaljai hírekről, eseményekről szóló 
cikkeket tartalmazó, új, szép kivitelben megjelenő lapot a 
Kárpátaljai Római Katolikus Egyház adja ki. A lap 
megvásárlásával a kárpátaljai testvéreinket támogathatjuk. 
Aki teheti, használja ki a testvéri segítségnyújtásnak ezt a 
lehetőségét.      
 URNATEMETŐ: Templomunk urnatemetőjében 
egy-, három- és hatszemélyes urnafülkék vásárolhatók. 
Várjuk az érdeklődő hívek jelentkezését. Urna-ügyintézés 

a plébánia irodájában kedden de. 10-től 12-ig és pénteken 
du. 3-tól 5 ig. Érdeklődni és időpontot egyeztetni a 
plébánia irodájában vagy telefonon is lehet. Tel: 212-4656. 
         SZENTEK ÉLETE    
  (Az ADOREMUS októberi száma alapján) 
       Október 24. hétfő     
    CLARET SZENT ANTAL MÁRIA 
          püspök 
Spanyolországban született 1807-ben, pappá szentelése után 
másfél évtizeden keresztül Katalónia különböző részein 
prédikált. 1849-ben megalapította Szűz Mária Szeplőtelen 
Szívének missziótársaságát. 1850-57 között Kuba érseke. 
Visszatért Spanyolországba, az 1868-as spanyol forradalom 
miatt a királyi családdal együtt Franciaországba menekült. Ott 
halt meg 1870-ben.                
                           Október 25. kedd    
                   SZENT MÓR    
        püspök                         
A hagyomány szerint magyar szülők gyermeke. Szent Márton 
hegyén, a mai Pannonhalmán volt diák István király uralkodása 
elején. Bencés szerzetes, akit a fegyelem megtartása miatt 
komoly próbára tett Szent István király. 1036-tól pécsi püspök. 
Az 1046-ban történt lázadás alkalmával (amikor Gellért püspök 
több társával együtt vértanúságot szenvedett) nem történt 
bántódása. Egyike volt a három püspöknek, akik Endrét 
Székesfehérváron megkoronázták. 1055-ben tanúként aláírta a 
nevezetes Tihanyi alapítólevelet, mellyel I. Endre újabb bencés 
apátságot hívott életre. Ő írta meg a két zoborhegyi remete, 
Zoerárd András és Benedek legendáját. 1070-ben halt meg. 
Tiszteletét a Szentszék 1848. július 22-én hivatalosan is 
megállapította, és IX. Piusz pápa bullában jóváhagyta. Ebben 
említi, hogy boldognak és szentnek is nevezték az évszázadok 
folyamán. A Martyrologium Romanum 2002. évi kiadása 
szentnek nevezi, ezért a „szent” jelzőt használjuk a magyar 
kalendáriumban is.              
     Október 28. péntek    
    SZENT SIMON ÉS SZENT JÚDÁS TÁDÉ 
            apostolok   
Simon Kánában született, mellékneve: „Buzgó”. Júdás Tádé 
volt az, aki az utolsó vacsorán megkérdezte az Urat: „Uram, 
hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem 
a világnak?” Jézus válasza: „ A tanítás, amelyet hallotok, nem 
az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött” (Jn 14,22-24). 
A nyugati egyház együtt ünnepli őket (mivel az Úr testvérei- 
rokonai közt ezek a nevek szerepelnek), a keleti egyházban 
azonban külön ünnepük van.      
     A HÉTEN LESZ:    
Hétfőn: Claret Szt. Antal Mária püspök emléknapja  
Kedden: Szt. Szt. Mór emléknapja  
Pénteken: SZT. SIMON és SZT. JÚDÁS TÁDÉ APOSTOLOK 
ünnepe. 
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Mészáros Péter (X. 30.)     

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Gáblik Zoltánt (X. 24.)  
Bánki Horváth Józsefnét (X. 26.)  
Dr. Mihályfi Pálnét (X. 27.)  
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Okt. 26-án, szerdán  reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Kiv 22,21-27; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40 
Hétfő: Róm. 8,12-17; Lk 13,10-17 
Kedd: Róm 8-18-25; Lk 13,18-21  
Szerda: Róm 8,26-30. Lk 13,22-30; 
Csütörtök: Róm 8,31b-39; Lk 13,31-35 
Péntek: Ef 2,19-22; Lk 6,12-19 
Szombat: Róm 11,1-2a.11-12.25-29; Lk 14,7-11 
Vasárnap: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 
23,1-12 


