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VIII. évfolyam 34. szám 

 MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz november 1-én, 
kedden. Munkaszüneti nap, de nem kötelező ünnep. 
Templomunkban délelőtt 7-kor(Lambert), 8-kor(Horváth), 
11 órakor(Bodó) lesznek szentmisék. Este 6 órakor 
(Lambert) mondunk ünnepi szentmisét. A szentmise után 
az oltárlépcsők előtti jelképes sírnál a halottak előesti 
liturgiát végezzük.     
 HALOTTAK NAPJÁN, november 2-án, szerdán, 
minden pap három szentmisét mondhat. Ezért reggel 7 
órától minden félórában lesz szentmise. Az utolsó fél 9 
órakor fog kezdődni. Az esti 6-órai szentmisét plébániánk 
halottaiért ajánljuk fel.     
 TELJES BÚCSÚT, vagyis a tisztítótűzbéli, 
ideigtartó szenvedésből való szabadulás ajándékát 
nyerhetjük el meghalt szeretteink javára ezekben a 
napokban a következő feltételek teljesítésével: Imádságos, 
hívő lélekkel kell a temetőt látogatni, és ott imádkozni a 
megholtakért, akár csak saját szavakkal is, és így 
november 1-től nov.8-ig naponta egy teljes búcsút lehet 
nyerni a megholtak javára. Feltétel a kegyelem állapota 
is, vagyis szükség esetén szentgyónás. Feltétel a 
szentáldozás is, és végül: imádság a pápa szándékára 
(Legalább: egy Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…)
 Halottak napján, és november 6-án, vasárnap a 
temető meglátogatása helyett elegendő a templom, vagy 
nyilvános kápolna meglátogatása is és az ott mondott, 
fent már jelzett imádság a halottakért és ima a pápa 
szándékára.      
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: A héten, november 3-án, 
elsőcsütörtökön 4 órától szentségimádás lesz, 5 órától 
közös szentórát tartunk a papi hivatásokért, papok 
hűségéért.      
 ELSŐPÉNTEK: A héten, november 4-én, 
elsőpénteken az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet 
Páter. Benvin Sebastian Madassery verbita atya mondja a 
magyar családokért. Témája: „A Szent Gyermekség 
Műve” bemutatása. A szülők és a felnőttek felelőssége. 
A szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a 
kistemplomban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!   

 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS 
lesz november 7-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új 
plébánia épületében. Várjuk a testület tagjait!.

 FELHÍVÁS a XII. kerületi Hívekhez önkor-
mányzati 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   
 „MISSZIÓS VASÁRNAPI” GYŰJTÉS volt az 
elmúlt vasárnapon a missziók megsegítésére. Hálásan 
köszönjük a 315.000.- Ft adományt!    
 A TEMETÉSI SZOKÁSOKRÓL.  
 Halottak napjával kapcsolatban gondolkodjunk el 
régi, hagyományos és újabb temetési szokásinkról, 
temetkezési formákról. A biblia ismert képe és 
mondása szerint az Úr a föld anyagából alkotta az 
ember testét. Ezért az elhunyt ember testéről történő 
gondoskodás legméltóbb, a Biblia tanításának 
legmegfelelőbb módja a test eltemetése. „Porból lettél, 
porrá válsz, földből lettél földbe szállsz.” – énekeljük a 
temetési szertartás kapcsán. Az egyház szertartása ezt 
a temetési formát ismeri. A temetésre külön területet, 
régen a templom közvetlen környezetét, később a 
település mellett kijelölt temetőt használták fel holttest 
eltemetésére. A temetőt külön szertartással 
megáldották és a feltámadás reményében e 
megszentelt földben pihentek elhunyt szeretteink földi 
maradványai. Korábban vallási okokból tiltott volt a 
halottak elhamvasztása, mivel a hamvasztáshoz a 
feltámadás tagadásának a gondolata kötődött. Így 
természetesen tilos volt a hamvak egyházi szertartással 
való eltemetése is. Az utóbbi években azonban a 
kényszerű körülmények egyre szükségesebbé tették a 
hamvasztás bevezetését, és a hozzá kötődő, a 
feltámadást tagadó vélekedés elmaradt, ezért a 
hamvasztás után történő egyházi szertartással történő 
temetés gyakorlata is általánossá vált. Így alakulhattak 
ki egyre több helyen a templomban, vagy annak 
kijelölt részében megépített urnatemetők. A szertartás 
szövege azonban még a mai napig sem más, mint a 
koporsós temetés szövege. E szokás bevezetésének 



kezdetén köztes megoldásként méltó mód volt a test 
beszentelése a hamvasztás előtt, majd a hamvak 
eltemetése újabb szertartás keretében. Ez a gyakorlat, 
talán a magas költségek miatt, kiment a gyakorlatból. 
Újabb formaként vezették be a közelmúltban a hamvak 
szétszórását illetve a földbe mosását. Erre sincs 
kifejezetten egyházi szertartás, de kezdettől fogva 
beszenteljük az ilyen módon „eltemetett” hamvakat a 
szétszórás előtt. Ez még aránylag közel áll ahhoz a 
bibliai képhez, amely szerint földből vétetett és oda tér 
vissza a test. Ennél is újabb szokás, hogy a hamvak 
beszentelését kérik a hozzátartozók szentmise 
keretében és utána hazaviszik az urnát és otthon a 
lakásnak sajátos gonddal kialakított helyén őrzik. Ez a 
gyakorlat keresztlény szemmel nézve nem igazán 
elfogadható, mert a hamvaknak nem tulajdonosai a 
hozzátartozók, mint ahogyan az élő sem tulajdonosa az 
élőnek. Elfogadhatónak tűnik az elhunyt eltemetése a 
család kertjében, megszentelve azt a kis területet, de ki 
garantálja, hogy mi lesz a sorsa a kertnek, ha 
történetesen tulajdonosváltás lesz, vagy az örökösöket 
zavarja a kis sír a kertben. Méltatlannak mondható a 
hamvak vízbe szórása is, bár fizikailag ugyanúgy az 
anyag körforgásába kerülnek a hamvak, mint ahogyan 
a földben is elporlad a test és a földbe vegyül. Ezzel 
azonban kiiktatjuk a kegyelet ősi emberi szokását, a sír 
látogatásának és a sírnál mondott imádságnak, mint a 
szeretet és hit megnyilvánulásának gesztusát. Bíboros 
főpásztorunk kérése hozzánk papokhoz, hogy 
bizalommal kérjük a kedves Híveket, hogy halottaikat 
koporsós, vagy hamvasztásos módon, de a temető 
megszentelt földjébe temessék a feltámadás hitével és 
biblia tanításának szellemében. A Kedves Olvasó 
elhunyt szeretteit imáimba foglalva írtam e sorokat 
szeretettel     Zoltán atya 
 FELNŐTT KATEKÉZIS: november 3-án (első 
csütörtök): „Jézusi Jaj nektek! egykor és ma”. Szeretettel 
várunk téged is 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. 
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 15 
órától 19 óráig könyvvásár lesz a Kistemplomban. Kérjük, 
hogy, aki könyvadományával szívesen hozzájárul a 
vásárhoz, az minél előbb adja le a könyveket a templom 
irodájában. Előre is köszönjük!     
 BABA-MAMA KLUB: A jövő héten, november 3-
án, csütörtökön, az őszi szünet miatt az összejövetel 
elmarad. 
 A NYUGDÍJAS KLUB minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Az következő összejövetel november 
2-án lesz. „Együtt lenni jó!”      
 ELVÁLTAK MISÉJE: A Budapest Belvárosi 
Nagyboldogasszony Templomban (1056.Bp.Március 
15.tér 2.) 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. nov. 9; 23; dec. 7; 21. Az együttléteket – sorstársak 
segítő bevonásával – Tegzes Katalin nővér vezeti. 
 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 novemberi száma alapján)  

              November 4.     
   BORROMEO SZENT KÁROLY    
      püspök    
 Lombardiában született 1538-ban. Jogi doktorátust 
szerzett, nagybátyja, IV. Piusz pápa bíborossá (1560), 
majd Milánó érsekévé (1563) nevezte ki. A tridenti zsinat 
(1545-1563) szellemében vezette egyházmegyéjét, 
látogatta a plébániákat, a hitoktatás ügyét felkarolta, 
zsinatokat tartott. 1584-ben halt meg, a milánói dómban 
látható üvegkoporsóban. Papjait így figyelmeztette az 
utolsó egyházmegyei zsinaton, hogy lelkipásztori 
munkájuk miatt ne feledkezzenek meg lelkük 
üdvösségéről.         
     November 5.      
       SZENT IMRE HERCEG   
  Székesfehérváron született 1007-ben. Szent Gellért 
volt a nevelője. Az életszentség útját járta a királyi 
udvarban is, amikor az imádság és a lemondás szentje lett. 
A róla szóló legenda így emlékezik meg önmegtagadó 
életéről: „Megelégedve kevés alvással, éjszakánként, 
amikor már mindenki aludni tért, Istennek zsoltárokat 
énekelve virrasztott, és miden egyes zsoltár végén 
szívének töredelmével bűnbocsánatért könyörgött.” 1031. 
szeptember 2-án halt meg, Szent László király idejében 
1083. november 5-én szentté avatták. A magyar ifjúság 
védőszentje. 

     A HÉTEN LESZ:   
Hétfőn: Boldog Rozsma Tódor püspök és vértanú emléknapja 
Kedden: MINDENSZENTEK ünnepe  
Szerdán: HALOTTAK NAPJA ünnepe  
Pénteken: Borromeo Szt. Károly püspök emléknapja   
Szombaton: Szt. Imre Herceg ünnepe   
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Kóródy Dávid Hunor (XI. 6.)     

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Kindel Gábort (XI. 3.)  
SZENTMISÉT MONDUNK: 
Nov.3-án,, papi hivatásokért este 6 órakor  
Nov. 4-én, magyar családokért este 6 órakor  
Nov. 5-én, Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Tiszteletére este 6 
órakor    
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT 
Nov. 3-án, csütörtökön  reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:          
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Vasárnap: Mal 1,14b-2,2b.8-10; 1Tessz 2,7b-9.13; Mt 23,1-
12 
Hétfő: Róm. 11,29-36; Lk 14,12-14 
Kedd: Jel 7,2-4.9-14; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a  
Szerda: gyászm. kötetéből szabadon vál.-Egyet. K. 
Csütörtök: Róm 14,7-12; Lk 15,1-10 
Péntek: Róm 15,14-21; Lk 16,1-8 
Szombat: Bölcs 4,7-17; Lk 12,35-40 
Vasárnap: Bölcs 6,13-17; 1Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13 

 


