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 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, vagyis szükség esetén 

szentgyónás. Feltétel a szentáldozás is, és végül: 
imádság a pápa szándékára (Legalább: egy 

Miatyánk…, Üdvözlégy…, Dicsőség…)Nov. 2-án, 

Halottak napján, pénteken, és nov. 4-én, 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.        
 A HIT ÉVE: Október 11-én, csütörtökön, 

Rómában XVI. Benedek pápa ünnepélyesen 

megnyitotta a Hit évét, amely 2013. november 24-ig, 

Krisztus Király vasárnapjáig tart. A Szentatya által 

meghirdetett Hit éve két fontos célt jelöl meg a 

katolikusok számára. Az első önmagunk felé mutat: 

mélyüljünk el jobban hitünk lényegében; térjünk meg 

újból és hitelesen; s teljes szívből keressük a 
Krisztussal való élő kapcsolatot, elsősorban az 

imádság, az Oltáriszentség és a Szentírás által. A 

második cél embertársaink felé fordítja figyelmünket, 

hogy a megtalált kincset, Jézus Krisztust, minél több 

testvérünkkel megoszthassuk. Ennek legfontosabb 

eszközei: hitünk reménységgel való megvallása, és a 

karitatív szeretet-tel való tanúságtétel. A Hit évében 
még inkább érezzük személy szerint nekünk szóló 

felhívásnak Jézus szavait: „Menjetek tehát, és tegyetek 

tanítványommá minden népet!” (Mt 28,19). 

 PANNONIA SACRA MISÉJE: November 7-én, 

szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 

Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.

 ELSŐ-PÉNTEK:   FIGYELEM!!!  

IDŐPONT VÁLTOZÁS A november 2-i Halottak 

napja miatt egy héttel később, november 9-én, 

pénteken folytatjuk az elsőpénteki sorozatot. Novem-
ber 9-én az esti 6 órai szentmisét és szentbeszédet a 

magyar családokért Fazakas Zoltán Márton, pre-

montrei kormányzó perjel atya mondja. Témája: „A 

szülők felelőssége: a hivatások ébresztése” A 

szentmise után beszélgetésre is lesz lehetőség a 

plébánián. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

  KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 

holnap, november 5-én, hétfőn, este ½ 8-kor a 
plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait.  

  KATEKUMENÁTUS: Keddenként este 7-re hív-

juk azokat, akik még nem találkoztak a kereszténység-

gel, de szeretnének megismerkedni vele. Szerdánként 

pedig azokat, akik elhidegültek és a „maguk módján” 

hívők. Az összejöveteleken bárki más is részt vehet, 

hogy lássa, hogyan lehet a hitről nem hívőknek szólni, 
azaz hogyan lehet a hívő életszemléletet a mindennapi 

élettel szembesíteni. Ez a beszélgetés sorozat, 

(=katekumenátus) akkor valósul meg, ha a kedves 

Hívek oda a keresőket és érdeklődőket meghívják, sőt, 

talán el is kísérik őket. A katekumenátus a felnőtt 

keresztségre illetve a felnőttként végzett első 

szentgyónásra és szent-áldozásra készíti fel azt, aki 

erre szeretne eljutni. Mind-két sorozat már 
elkezdődött. Még most is be lehet kapcsolódni. 

Mindkettő a torony földszintjén 19.00-kor. 

 ÖSVÉNY: Ismét lesz könyvismertetés a toronyban. 

Most az éghajlat történetéről, és az előttünk álló nehéz 

időkről fog szólni a svéd szerző, Andreas Malm 

tudományos műve. Első alkalommal ma, november 4-

én, vasárnap 16 órakor találkozunk a torony 
földszintjén, a könyvtárban.     

 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szemmel” 

címmel indítunk beszélgetés sorozatot felnőtt hívek 

részére. Az október 11-én kezdődő Hit éve kapcsán 

visszatekintünk a II. vatikáni zsinat ma is időszerű 

legfontosabb tanításaira. Az összejövetelek minden 

hónap első csütörtökén 19 órakor lesznek a torony 

földszintjén. Időpontok és témák: november 



8.(2.csütörtök!)- Egyház (papok, hívek, szentek), 

december 6.- Liturgia és január 3.- Ökumené 

(keresztények egysége).    

 CSALÁDLÁTOGATÁS: Bíboros főpásztorunk 

kezdeményezésére plébániánk családlátogatásos 

evangelizációt hirdet a Hit éve alkalmából. Olyan 
családokat látogatunk, melyek a plébánia írásos 

megkeresésére válaszolva hozzájárulnak, hogy 

felkeressük őket. A családlátogatás céljai: Hírt adni a 

plébánia életéről, programokról, tájékoztatást adni az 

elmaradt szentségek vételének lehetőségeiről, 

gyermekek és felnőttek számára, ill. felvilágosítást 

adni az egyházat és a vallást érintő aktuális 

kérdésekről. Ehhez a misszióhoz hívunk házaspárokat 
és egyedülállókat is, akik kettesével mennek majd el a 

családokhoz. A látogatók számára felkészítő alkalmat 

tartunk október 26-án 19-től 21 óráig a plébánián. 

Jelentkezni lehet e-mail cím és telefon megadásával 

Miklósi Balázsnál személyesen, vagy a 

miklosi.kurator@gmail.com e-mail címen, ill. a 

30/247-9872 telefonszámon.     

 „RÓMA SZERETETTEL VÁR BENNETE-

KET” (XVI. Benedek pápa): 35. alkalommal kerül 

megrendezésre a Taizé-i imatalálkozó, ezúttal 

Rómában. A Katolikus Ifjúsági Mozgalom 

szervezésében autóbuszos zarándoklat indul 2012. 

december 27-től 2013. január 3-ig. Részvételi díj 

27.000.- Ft és 55.- Euro. Korhatár 17-től 35 éves 

korig. Idegen nyelv ismerete szükséges. Kérjük, 

hogy akik már eddig jelentkeztek, október 31-ig 

17.000.- Ft előleget fizessenek be az irodában! . A 

találkozóval kapcsolatban bővebb információk a 

www.taize.fr honlapon olvashatók.      

  VIGYÁZAT ISMÉT CSALÓ: Sajnos a tavalyi 

évhez hasonlóan többen jelezték, hogy Zoltán atya 

nevében megkereste őket egy ember, hogy tartoznak 

az egyházi adóval és fizessék be neki. Sajnos egy 
csalóval állunk szemben. Az egyházközség megbízott 

adószedői fényképes igazolvánnyal rendelkeznek, 

amelyen a plébánosi aláírás és a plébániai pecsét is 

látható. Csak ennek elkérése és gondos megtekintése 

után szabad beengedni az illetőt és az egyházi 

hozzájárulást csak ezek után szabad kifizetni. A pénz 

átvételéről plébániai pecséttel ellátott elismervényt állít 
ki a plébánia megbízottja. Legyünk nagyon óvatosak a 

szélhámosokkal szemben. Általános igazság, hogy 

semmiféle gyűjtés címén nem keressük fel a lakásokat. 

Semmiféle pénzgyűjtő plébánosi megbízásra soha nem 

kerül sor. Egyedül a hivatalos pénzbeszedőink 

jelentkezhetnek, mint megbízottak.    
 INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT: A 

plébánia 2012. november 6-tól ingyenes 

jogsegélyszolgálatot működtet, amelyet Halzl Józsefné dr. 

Vathy Magdolna nyugdíjas jogtanácsos lát el. Ez a 

szolgálat – a bíróságok és más hatóságok előtti képviselet 

kivételével – minden más jogi ügyben segítséget nyújt, 

kívánságra megfogalmazza a beadványokat. A 

jogsegélyszolgálat minden hónap első keddjén 14-től 16 

óráig működik a plébánián (Ignotus u.9.).   

 NYUGDÍJAS KLUB: a torony földszintjén 

legközelebb november 7-én lesz 10-től 12 ig. Várjuk a 

nyugdíjas testvéreket. Együtt lenni jó!   

 NÉMA HARANGOK: Sajnálatos módon a harang 

meghibásodott. Javítása folyamatban van.  

 2013-AS FALINAPTÁR: A Pápai Missziós 

Művek 2013-as falinaptára kapható a sekrestyében 

400.- Ft-os áron.   .  

 KÁRTYANAPTÁR: A Hit éve alkalmából kiadott 

kártyanaptár kapható a sekrestyében (30.- Ft)  
     A HIT ÉVE     

 (Részletek a Magyar Katolikus Katekizmusból) 

 A hit fogalma: (155) A hitben az emberi értelem és 
akarat együttműködik az isteni kegyelemmel: „A hit az 

isteni igazsággal egyetértő értelem aktusa, a kegyelem 

által Istentől indított akarat parancsára”.  

 A hit hirdetése: (425) A keresztény hit átadása 

elsősor-ban Jézus Krisztus üzenete, hogy az emberek 

eljussanak a Belé vetett hitre. Az első tanítványok 

kezdettől fogva égtek a vágytól, hogy hirdessék 

Krisztust: „ Mi nem hall-gathatunk arról, amit láttunk 
és hallottunk” (ApCsel 4,20). És minden idők emberét 

meghívják, hogy lépjenek be a Krisztussal való 

közösségük örömébe: „Ami kezdettől fogva volt, amit  

hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit 

szemléltünk és amit a kezünkkel tapintottunk az Élet 

Igéjéről – és az Élet megjelent, és láttuk és tanúságot 

teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, mely 

az Atya színe előtt volt és megjelent nekünk -, amit 
láttunk és hallottunk, hirdetjük nektek is, hogy ti is 

közösségben legyetek velünk. A mi közösségünk pedig 

az Atyával és az ő Fiával, Jézus Krisztussal van. És 

ezeket megírjuk nektek, hogy a mi örömünk teljes 

legyen.” (1Jn 1,1-4)  

 A hit megvallása mint feladat és kötelesség: 

(2471) Pilátus előtt az Úr kijelenti, azért jött a világba, 
hogy tanúságot tegyen az igazságról. (Vö.Jn 18,37). A 

kereszténynek „nem szabad szégyellnie tanúságot 

tenni az Úr mellett” (2Tim 1,8). A hit melletti 

tanúságtételt igénylő esetekben a keresztény embernek 

félreérthetetlenül meg kell vallania a hitét, ahogyan 

Szent Pál tette a bírái előtt. A hívőnek „Isten és az 

emberek előtt meg kell őriznie tiszta lelkiismeretét” 

(ApCsel 24,16).2472 A keresztények azon kötelessége, 
hogy részt kell venniük az Egyház életében, arra 

ösztönzi őket, hogy az Evangélium és a belőle fakadó 

kötelezettségek tanúiként cselekedjenek. E tanúságtétel 

a hit továbbadása szóval és cselekedettel. A 

tanúságtétel az igazságosság cselekedete, mely 

megerősíti és megismerteti az igazságot.   
    A HÉTEN LESZ  

Hétfőn: Szent Imre herceg ünnepe  

Pénteken: Lateráni Bazilika felszentelésének  ünnepe  

Szombaton: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító  

emléknapja 

KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   

Tahy Jakab (XI.11.)  

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK   

Tihanyi Lászlónét (XI.8.)  
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: MTörv 6,2-6; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34  

Hétfő: Bölcs 4,7-17 v.Róm 8,28-30; Lk 12,35-40  

Kedd: Fil 2,5-11; Lk 14,15-24  

Szerda: Fil 2,12-18; Lk 14,25-33  

Csütörtök: Fil 3,3-8a; Lk 15,1-10  

Péntek: Ez 47,1-2.8-9.12 v. 1Kor 3,9b-11.16-17; Jn 2,13-22 

Szombat: Fil 4,10-19; Lk 16,9-15  

Vasárnap: 1Kir 17,10-16; Zsid 9,24-28; Mk 12,38-44 
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