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(Diákmise: 9.00 Nagytemplom, Kisgyermekek miséje: 9.00 Kistemplom, Ifjúsági mise: 19.30) 
Szentségimádás: minden vasárnap 17.00-18.00 és minden pénteken 18.30-19.30 

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

IX. évfolyam 35. szám 

KATEKUMENEK AVATÁSA: Ma, október 
28-án a 11 órai szentmise keretében Zoltán atya három 
felnőttet avat katekumenné.    
 MINDENSZENTEK ÜNNEPE lesz november 1-
én ,csütörtökön.. Munkaszüneti nap, de nem kötelező 
ünnep. Templomunkban délelőtt 7-kor, 8-kor lesznek 
szentmisék. Este 6 órakor mondunk ünnepi szentmisét. 
 HALOTTAK NAPJA: November 2-án, pénteken 
lesz. Az esti 6-órai szentmisét plébániánk halottaiért 
ajánljuk fel. A szentmise után az oltárlépcsők előtti 
jelképes sírnál a halottak esti szertartását végezzük.  
 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). 
 GYŰJTÉS  A MISSZIÓK JAVÁRA: Hálásan 
köszönjük a 274.000.- Ft adományt. Isten fizesse meg! 
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 
elmúlt vasárnap 200.000.- Ft gyűlt össze. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!  
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: November 1-én, elsőcsütör-
tökön 4-től 5-ig közös szentségimádási órát tartunk a 
papi hivatásokért, a papok hűségéért.  
 ELSŐ-PÉNTEK:   FIGYELEM!!!  
IDŐPONT VÁLTOZÁS A november 2-i Halottak 
napja miatt 1 héttel későbben, november 9-én, 
pénteken folytatjuk az elsőpénteki sorozatot. Az esti 6 
órai szentmisét és szentbeszédet a magyar családokért 
Fazakas Zoltán Márton premontrei 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 
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, (=kateku-
menátus) 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 kap-
csolódni. Mindkettő a torony földszintjén 19.00-kor. 



 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).    
 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 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.         
 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 november 4-én, 
vasárnap 16 órakor találkozunk a torony földszintjén, a 
könyvtárban.       
 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 szélhámosok-
kal 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.     
 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. A naptár eladásából befolyt összeget 
kárpátaljai templomépítésre fordítják.  
 KÁRTYANAPTÁR: A Hit éve alkalmából kiadott 
kártyanaptár kapható a sekrestyében (30.- Ft)   
 ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCS VÁSÁR: Magyar 
termelőtől hazai termékek vásárolhatók minden szerdán 
10 órától d.u. 5 óráig a templom előtt.  
        A HIT ÉVE     
    A Niceai Hitvallás     
 A szentmisében a Nicea-konstantinápolyi 
Hitvallást (Credót) imádkozzuk. A Szentháromságról 
és Krisztus istenemberi természetéről szóló tanítás 
hitünk és keresztény életünk alapja. Minden torzítás, 
ami e tekintetben a századok folyamán jelentkezett, 
következményeiben az egész hitrendszert, az 
erkölcsi és szertartási életet is fenyegette. Ezért az 
Egyház különös gonddal lépett föl minden ilyen 
tévedéssel szemben, s újból és újból kifejtette az igaz 
hitet. Az Apostoli Hitvallást a Niceai (325) és 
Konstantinápolyi (381) Zsinaton bővítették ki az ősi 
hit részletesebb kifejtésével Ne tekintsük e szöveget 
fölösleges teológiai részletezésnek. Inkább hatoljunk 
be a szöveg segítségével még jobban Isten titkaiba. 
Váljék ajkunkon imádássá, s egyben hálaadássá, 
amiért Isten önmaga életét az Egyházon keresztül 
föltárta nekünk.         
     A HÉTEN LESZ:  
Csütörtökön: Mindenszentek ünnepe  
Pénteken: Halottak napja  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Toman Borbála Mária (XI.3.)  
Jankovics Bálint György (XI.3.)  
Vereb Olivér (XI.4.)  
Miseje Lilla Sarolta (XI.4.)  
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN   
Landthaller Péter – Kántor Katalin (XI.3.) 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
Október 31-én,szerdán este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: Jer 31,7-9; Zsid 5,1-6; Mk 10,46-52  
Hétfő: Ef 4,32-5,8; Lk 13,10-17  
Kedd: Ef 5,21-33; Lk 13,18-21  
Szerda: Ef 6,1-9; Lk 13,22-30  
Csütörtök: Jel 7,2-4.9-14; 1Jn 3,1-3; Mt 5,1-12a  
Péntek: Fil 1,1-11; Lk 14,1-6  
Szombat: Fil 1,18b-26; Lk 14,7-11  
Vasárnap: MTörv 6,2-6; Zsid 7,23-28; Mk 12,28b-34 
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