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IX. évfolyam 33. szám 

 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 megoszt-
hassuk. Ennek legfontosabb eszközei: hitünk re-

ménységgel 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).  
 ELSŐÁLDOZÁS: Ma, vasárnap a 9 órai 

szentmisén van templomunkban az elsőáldozás. 15 

gyermek készült erre a nagy ünnepre. A kedves 

Hívek imáiba ajánljuk az elsőáldozókat! 

 MISSZIÓS VASÁRNAP lesz jövő vasárnap, 

október 21-én. Ezen a napon az egyetemes egyház 
legfőbb küldetéséről, az evangélium hirdetésének 

kötelességéről és feladatáról, a misszióról 

elmélkedünk. Az Egyház kéri a híveket, hogy 
imádkozzanak a misszióért, és lehetőségük szerint 

anyagilag is támogassák.. Ezért:    
 GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA: Jövő 

vasárnap, október 21-én, az ország katolikus 

templomaiban gyűjtést tartanak a missziók javára. 
Templomunkban a szentmisék után a kijáratoknál 

gyűjtjük az adományokat, amelyeket előre is 

hálásan köszönünk.     

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő, 

vasárnap, október 21-én a „harmadik-vasárnapi” 

gyűjtést a szentmise alatt tartjuk. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!  

 TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya 

következő hittanórája október 15-én, hétfőn, este 7 
órakor lesz a kistemplomban.   

 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A 

következő előadás október 21-én, vasárnap este 7 
órakor lesz a kistemplomban. Előadó dr. Rétvári 

Bence államtitkár. Előadásának címe: 

„Felszámolható-e a korrupció?”  

 KATEKUMENÁTUS: Keddenként este 7 órára 

hívjuk azokat, akik még nem találkoztak a 

kereszténységgel, 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 szembesí-

teni. 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 szentáldozásra készíti fel azt, aki 

erre szeretne eljutni. A keddi beszélgetés sorozat 
október 9-én elkezdődött, a szerdai október 3-án 

kezdődött. Még most is be lehet kapcsolódni. 

Mindkettő a torony földszintjén 19 órakor. 

 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).   



 SZÁLLÁS KÉRÉSE HATÁRON TÚLI 

FIATALOKNAK: A Rákóczi Szövetség 

szervezésében október 21 és 23 között határon túli 
fiatalok érkeznek Budapestre. Szállást keresünk 

részükre, lehetőleg olyan családoknál, ahol 

középiskolás vagy egyetemista korú fiatalok élnek. 
A szállásadó 2 éjszakára biztosít alvási lehetőséget, 

illetve reggelit és elkíséri a fiatalokat a különböző 

programokra. Jelentkezni lehet az irodában 

október 13-ig. Bővebb információ kapható 

Pentelényi Jakabtól.  Tel.: 06/20/257-2997.  

 FELHÍVÁS a XII. kerületi Hívekhez 
karácsonyi segély 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 október 30. kedd.  

 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 lehetősé-

geiről, 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. 

Előjelentkezés október 15-ig a plébánia 

irodájában. Kérjük, hogy a jelentkezők október 

31-ig 17.000.- Ft előleget fizessenek be az 

irodában! . A találkozóval kapcsolatban bővebb 
információk a www.taize.fr honlapon olvashatók.  

 JÓTÉKONYSÁGI SZÉPIRODALMI TEA-

HÁZ: A fiatalok római utazása költségeinek 
esetleges csökkentésére jótékonysági irodalmi estet 

szervezünk „Szép estét” címmel. A szépirodalmi 

est október 27-én, szombaton este 19 órától 21 
óráig lesz a kistemplomban. Várunk minden 

kedves érdeklődőt, aki szívesen hallgatna a 20-as, 

30-as évek ihlette szépirodalmi műveket, zenéket. 

Vetítést tekinthetne meg és adományával hozzá 

tudna járulni a fiatalok római útjához. Bővebb 
információk a hirdetőtáblán lévő plakáton 

olvashatók.       

 IFJÚSÁGI KIRÁNDULÁS: Előzetesen 
hirdetjük, hogy október 20-án, szombaton „BEM” 

(Bizalom – Egység – Megerősödés) kirándulásra 

várja Gábor atya a plébánia fiataljait. Helyszín a 
Holdvilág árok. A nap folyamán lesz 

akadályverseny, számháború és szentmise. 

Gyülekező ½ 9-kor a templom előtt, indulás 9 

órakor. Visszaérkezés ide este 6 órára. 

Kirándulás költsége diákoknak 500.- Ft

 NYUGDÍJAS KLUB: a torony földszintjén 

legközelebb okt. 17-én lesz 10-től 12 ig. Várjuk a 

nyugdíjas testvéreket. Együtt lenni jó!  

 2013-AS FALINAPTÁR: A Pápai Missziós 

Művek 2013-as falinaptára kapható a sekrestyében 

400.- Ft-os áron. A naptár eladásából befolyt 
összeget kárpátaljai templomépítésre fordítják. 

 ALMAAKCIÓ: A Városmajori Katolikus 

Egyesület szervezésében okt. 28-án, 10 és 12 óra 
között a templom mellett magyar almát lehet 

rekeszenként, közvetlenül a termelőtől vásárolni. 

Csak az előzetesen megrendelt mennyiségű 

almát szállítják ide. Ezért megrendelő lapot kell 

kitölteni és leadni legkésőbb okt. 24-ig az 

irodában. A megrendelőlapok nyomtatott 

formában az irodában, elektronikusan a VÁKE 

honlapján és a levelező listákon elérhetők.  

 ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR: 

Magyar termelőtől hazai termékek vásárolhatók 

minden szerdán 10 órától délután 5 óráig a 

templom előtt.     

    A HÉTEN LESZ:  
Hétfőn:Avilai Szent Teréz szűz egyháztanító, 

Szerdán: Antiochiai Szt. Ignác püspök és vértanú 
         emléknapja,. 

Csütörtökön:Szent Lukács Evangélista ünnepe. 

A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK  
Petényi Józsefnét (X.15.) 

özv. Csupor Istvánnét (X.18.) 

özv. Deli Józsefnét (X.19.) 
Csabai Andreát (X.19.) 

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

Október 18-án,csütörtökön reggel 8 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: Bölcs 7,7-11; Zsid 4,12-13; Mk 10,17-

30 
Hétfő: Gal 4,22-24.26-27.31-5,1; Lk 11,29-32 

Kedd: Gal 5,1-6; Lk 11,37-41 

Szerda: Gal 5,18-25; Lk 11,42-46 

Csütörtök: 2Tim 4,9-17a; Lk 10,1-9 

Péntek: Ef 1,11-14; Lk 12,1-7 

Szombat: Ef 1,15-23; Lk 12,8-12 

Vasárnap: Iz 53,10-11; Zsid 4,14-16; Mk 10,35-

45 
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