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 TELJES BÚCSÚT, vagyis a tisztítótűzbéli, 
ideigtartó szenvedésből való szabadulás ajándékát 
nyerhetjük el meghalt szeretteink javára november 1-től 8-
ig a következő feltételek teljesítésével: Imádságos, hívő 
lélekkel kell a temetőt látogatni, és ott imádkozni a 
megholtakért, akár csak saját szavakkal is, és így naponta 
egy teljes búcsút lehet nyerni a megholtak javára. Feltétel 
a kegyelem állapota is, vagyis szükség esetén szentgyónás. 
Feltétel a szentáldozás is, és az: 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.      
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
november 7-én, hétfőn, este ½ 8-kor az új plébánia 
épületében. Várjuk a testület tagjait!.    
 A TEMETÉSI SZOKÁSOKRÓL:            
Halottak napjával kapcsolatban gondolkodjunk el a 
régi, hagyományos és az 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 
 ALMAVÁSÁR: Jövő szombaton, november 12-én 
almavásár lesz délelőtt 9-től 12 óráig a kistemplom 
mellett. Őstermelők árusítják portékájukat. A magyar áru 
vásárlásával a hazai gazdákat támogathatjuk.    
 ÚJ EMBER MAGAZIN: Megjelent az Új Ember 
Magazin november-decemberi száma ajándék 
betlehemes kivágóval. Kapható a sekrestyében 450.- 
Ft-os áron.     
 KÖNYVISMERTETÉS: Pokol Béla Európa 
végnapjai (A demográfiai összeroppanás következményei) 
című könyvének ismertetésére kerül sor könyvtárunkban, 
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.        
 BABA-MAMA KLUB: Szeretettel várják a 
kisgyermekeket és édesanyjukat csütörtökönként, az új 
plébánia nagytermében, délelőtt 10-től 12-ig.   
 NYUGDÍJAS KLUB: Minden hónap első és 
harmadik szerdáján 10-től 12-ig tartja összejöveteleit a 
torony földszintjén. Az következő összejövetel november 
16-án lesz. „Együtt lenni jó!”      
 ISTENHEGYI ESTÉK: Az Istenhegyi Szent László 
Plébánia képviselőtestülete szeretettel meghívja a kedves 
érdeklődő Híveket az „Istenhegyi esték” előadássorozat 
következő alkalmára. Vendégük lesz dr. Stágel Bence 
országgyűlési képviselő. Előadásának témája: Új 
alkotmányunk és a sarkalatos törvények. Időpont: 2011. 
november 10. csütörtök, este ¾ 7. Helyszín: Istenhegyi 
Szent László Plébániatemplom (Bp.XII. Diana u.4.)
 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. 
 

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :          
Vasárnap: Bölcs 6,13-17; 1Tessz 4,12-17; Mt 25,1-13  
Hétfő: Bölcs 1,1-7; Lk 17,1-6  
Kedd: Bölcs 2,23-3,9; Lk 17,7-10  
Szerda: Ez 47,1-2.8-9.12; Jn 2,13-22  
Csütörtök: Bölcs 7,22-8,1; Lk 17,20-25  
Péntek: Bölcs 13,1-9; Lk 17,26-37  

Szombat: Bölcs 18,14-16;19,6-9; Lk 18,1-8  
Vasárnap: Péld 31,10-13; 1Tessz 5,1-6; Mt 25,14-30 

 

        SZENTEK ÉLETE     
     (Az ADOREMUS novemberi száma alapján)  

              November 10.    
        NAGY SZENT LEÓ   
        pápa és egyháztanító   
 Nehéz történelmi korban volt Róma püspöke. 
Alkalmasságát különböző feladatok alkalmával már 
bizonyította. Így a keleti egyházzal való egységért sokat 
fáradozott. 440 szeptemberében lett Róma püspöke. Híres 
dogmatikus levelében fejtette ki az Eutychész nevéhez 
fűződő eretnekség tévedéseit, bizonyítva, hogy 
Krisztusban össze nem keveredett isteni és emberi 
természet van. Ezt a kalkedoni zsinat atyái 451-ben nagy 
lelkesedéssel elfogadták a következő felkiáltással: „Ez az 
Atyák hite! Péter szólt Leó által.” Huszonegy éves papsága 
alatt nemcsak a lelkek igazi gondozója volt, hanem a 
barbárok támadásaival szemben is védelmezte Rómát. 
Számos gazdag teológiai tartalmú beszéde, írása és levele 
maradt fenn. Liturgikus ünnepét (meghalt 461-ben) 
temetése napján ünnepli az Egyház.     

            November 11.     
    TOURS-i SZENT MÁRTON  
      püspök             
A mai Szombathely területén született 316 körül pogány 
családból. A keresztség szentségének felvétele után 
megvált a katonai szolgálattól, és Galliában szerzetesi 
életet élt Szent Hiláriusz irányításával. Pappá szentelték, és 
rövidesen Tours püspökévé választották. Felszentelése 
után nyájának gondos pásztoraként tevékenykedett. 
Személyéhez számos legenda kapcsolódik. Sokat 
fáradozott a papság műveltségének emeléséért és a 
szegényekért. 397. november 8-án hunyt el. Életének 
számos eseményét, tanítványa Sulpicius Severus örökítette 
meg., amely magyar nyelven is olvasható.    

        November 12.     
              SZENT JOZAFÁT    
           püspök és vértanú    
Ortodox szülők gyermeke, 1580 körül Ukrajnában 
született. Katolikus hitre térve Nagy Szent Vazul 
szerzetesei közé lépett. Fáradhatatlanul dolgozott a 
keresztények egységéért. 1623-ban ezen a napon halt 
vértanú halált. Jelentőségét XI. Piusz pápa így fogalmazta 
meg: „Hogy pedig ez az egység és egyesülés örökre tartó 
legyen, ezért szentelte meg ezt az egységet a gondviselő 
Isten a szentség és a vértanúság együttes pecsétjével.” 

 

     A HÉTEN LESZ:    
Szerdán: Lateráni Bazilika felszentelésének ünnepe 
Csütörtökön: Nagy Szt. Leó pápa és egyh. tanító emléknap 
Pénteken:Toursi Szt. Márton püspök ünnepe 
Szombaton: Szt. Jozafát püspök és vértanú emléknapja   
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Balázs Hanna (XI. 12.)     
Kazsuk Katalin (XI. 13.)     
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   
Kormos Bélánét (XI.7.)   
Keszthelyi Jánosnét (XI.8.)   
Koós Ferencnét (XI.10.)   
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Nov.8-án, kedden  reggel 8 órakor   
 


