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 KRISZTUS KIRÁLY VASÁRNAPJA: Ma, 
november 25-én, Krisztus Király vasárnapja van. Ez 
egyben az egyházi év utolsó vasárnapja.  
 MINISTRÁNS AVATÁS: Ma, Krisztus Király 
vasárnapján, ministráns avatás van a 9 órai szentmise 
keretében, a nagytemplomban. Ezen a napon a kistemp-
lomban a kisgyermekek miséje elmarad. A ministráns-
avató szentmisére hívjuk a gyermekeket és szüleiket. A 
Hívek imáiba ajánljuk a ministránsokat.   
 ISTENI IRGALMASSÁG ÓRÁJA: Ma, vasárnap, 
november 25-én, délután 3 órától a Jézus Szíve Családja 
imaközösség szentórát tart, amelyre mindenkit szeretettel 
várnak.          
 SZENTSÉGIMÁDÁS: Ma, vasárnap,november 25-
én, délután 5 órától megtartjuk a szokásos vasárnapi 
szentségimádást is.     
 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Az 
elmúlt vasárnap 525.000.- Ft gyűlt össze. Hálásan 
köszönjük a támogatást. Isten fizesse meg!  
 ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS ma, 
vasárnap, november 25-én a Magyar Katolikus Karitász 
és az intézményei javára, mivel hétfőn, november 19-én 
volt Árpád-házi Szent Erzsébetnek, a karitász védő-
szentjének ünnepe. Az adományokat a szentmisék után a 
kijáratoknál gyűjtjük. Előre is hálásan köszönjük. 
 ADVENT: Jövő vasárnap, december 2-án, Advent 
első vasárnapja lesz. Adventben a hajnali „Rorate” misék 
hétköznapokon reggel 6 órakor lesznek. Hétfőn, szerdán és 
pénteken a rorate mise után 1/2 7-től a „Reggeli dicséretet” 
énekeljük. 7 órakor kezdődik a rádiós szentmise.. A kedd 
reggeli hajnali miséken regnumi fiatalok gitáros csoportja 
végzi az énekes szolgálatot. A szentmise után forró teára, 
beszélgetésre, hívják a fiatalok a kedves Híveket a 
kistemplomba.   
 ADVENT FOLYAMÁN hétköznaponként a 
reggeli 8 órai szentmise elmarad..   
 AZ ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: Adventi 
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik a 
gyertyagyújtás. Első gyertyagyújtás december 1-én, 
szombaton lesz. . 
 ADVENTI LELKI NAPOK: December 8-án, 
szombaton tartjuk a felnőttek lelki napját a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános iskola épületében (Csaba u.16.) 

9.30-tól 14.30-ig. A lelki napot vezeti Nemeshegyi Péter 
jezsuita atya. Ugyanezen a napon lesz az alsó- és felső 
tagozatos diákok lelki napja is az új plébánia épületben 
(Ignotus u.9.) 9 órától 15 óráig a hitoktatók vezetésével.
 SZÁLLÁST KERES A SZENT CSALÁD: Ebben 
az adventben is szeretnénk megszervezni a „Szállást keres 
a Szent Család” nevű adventi gyakorlatot, amely közös 
családi imára és több család  közös imájára ad 
lehetőséget.        
 Egy kép, ill. gyerekrajz, a hozzá kapcsolódó 
útmutatóval, javasolt imádságokkal és énekekkel, vándorol 
családról családra.        
 A képet váró család egy este a képet hozzá eljuttató 
családdal közösen imádkozik, a képet fogadó család 
lakásán. (1. este).       
 Következő napon a családtagok gyűlnek össze imára 
a kép körül, illetve meghívhatnak erre az estére akár 
másokat is. (2. este).       
  A rákövetkező napon továbbviszik a képet a 
következő családhoz, ahol akkor azzal a családdal 
imádkoznak együtt.(3. este).      
 A közös imához segédanyagot mellékelünk ugyan, de 
egyénileg teljesen szabadon alakítható a közös este. A 
jelentkező családok megkapják a pontos beosztást, hogy ki 
kitől kapja, és kinek adja tovább a képet. Telefonon vagy 
e-mailben egyeztethetnek előre.     
 Ha a család szívesen részt venne ebben az adventi 
közös imában, akkor a nagytemplomban az ingyenes 
asztalon található jelentkezési lap kitöltésével ezt 
jelezheti. Név, cím, telefon, e-mail-cím megadása után 
szíveskedjenek bekarikázni vagy más módon megjelölni 
azt a legkevesebb három egymás utáni napot, amikor a 
család otthon van, s a fogadásra, és a családi imára továbbá 
a kép továbbvitelére módja és lehetősége van.  
 Háromnál több napot, esetleg többször három napot is 
be lehet jelölni, ezzel a beosztás elkészítését könnyítenék 
meg. A kitöltött részt legkésőbb november 25-ig kérjük 
visszaküldeni e-mailben avargedo@t-online.hu címre 
Várgedő Annamáriának, vagy papíron leadva az irodában. 
 E szép, közös adventi családi imánkat JÉZUS 
KRISZTUS, a SZÜLETENDŐ MEGVÁLTÓ bőséges 
áldással és örömmel jutalmazza!  Ezt kívánják szeretettel  
                                                Zoltán Atya és a szervezők 



 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉÉRT: A 
családlátogatással induló misszió háttér imájaként 
„folyamatos szentségimádást” szeretnénk szervezni. Nagy 
szükség van az imákból fakadó kegyelmekre, hogy ez a 
misszió Isten hívását közvetíthesse az emberek felé és 
szívük megnyíljon Isten szeretetének befogadására. 
Célunk, hogy minden nap legyen legalább egy valaki, aki 
½ óra szentségimádást ajánl fel erre a szándékra. 
Templomunkban minden nap van szentségimádás. A 
szentségimádáson való részvétellel azok is 
bekapcsolódhatnának a misszióba, akik más formában nem 
tudnának. A folyamatos szentségimádás november 19-én 
indult. Az ingyenes asztalra elhelyezett feliratkozó lapon 
lehet jelentkezni a szentségimádásra. Nem kötelező a 
feliratkozás, de megnyugtató, ha látjuk, hogy egy valaki 
biztosan jelen van. Kérjük a kedves Híveket, hogy minél 
többen vállalják a szentségimádást a 2012. Adventjétől 
induló misszió gyümölcsöző megvalósulására.  
 BESZÉLGETÉS SOROZAT: „Zsinati szemmel” 
című beszélgetés sorozatot indítottunk felnőtt hívek 
részére. A Hit éve kapcsán visszatekintünk a II. vatikáni 
zsinat ma is időszerű legfontosabb tanításaira. Az összejö-
vetelek minden hónap első csütörtökén 19 órakor lesznek 
a torony földszintjén. Időpontok és témák: december 6.- 
Liturgia és január 3.- Ökumené.  
 ÖSVÉNY: Andreas Malm könyve alapján folytatólag 
ismertetjük a jelenleg zajló teremtési folyamatokat, 
amelyekbe immár az ember is beleszól. Találkozunk 
december 2-án, 16-tól 18 óráig a torony földszintjén, a 
könyvtárban.      
 ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS-EGYHÁZI ADÓ: 
Az előző Heti Hírlevelekben hírt adtunk az egyházi adóért 
becsengető szélhámosról, és óvatosságra intettük a kedves 
Híveket, különösen is idősebb testvéreinket, közöttük is 
különösen azokat, akik egyedül vannak otthon. Sokan 
vannak, akik különböző, megtévesztő indokkal és ürüggyel 
szeretnének bejutni a lakásba. Nem szabad beengedni a 
lakásba senkit. Erre tanít a sok rossz tapasztalat. Az 
egyházi adó, azaz az önkéntes hozzájárulás befizetésének 
sokféle módja közül a legkényelmesebb módot ajánlom 
azoknak, akik vasár-nap eljönnek a szentmisére. A 
plébánia javára szánt összeget tegyék bele egy zárt 
borítékba., egy mellékelt cédulán feltüntetve a nevet, az 
összeget és a lakcímet. A pénzt és ezt a cédulát tartalmazó 
lezárt borítékot perselyezéskor be lehet tenni a perselyező 
kosarába. A borítékra csak ennyit kell írni „Egyházi adó”. 
Válaszul a postán érkezik a köszönő levél, benne a 
befizetést igazoló nyugtával. Emellett továbbra is járnak a 
plébánia igazolvánnyal ellátott adószedői. Ők előzetes, 
telefonon történt egyeztetés után vagy más módon, 
közösen megállapodott időben csengetnek be azokhoz, 
akik ezt kérik. Az egyházi hozzájárulást a plébánia 
irodájában kapható, vagy az ingyenes asztalon is található 
plébániai csekk felhasználásával lehet befizetni. Hálásan 
köszönünk minden adományt. Ismerve a családok, 
nyugdíjasok nehéz anyagi helyzetét, a kisösszegű 
hozzájárulás is nagyon sokat számít. Bízunk abban is, 
hogy akiknek bőven van, ők is nagylelkűen támogatják a 
plébániát. Köztudomású, hogy plébániánk a hívek 
adományából tudja fenntartani magát. Rendkívüli 
támogatást akár az egyházmegyétől, akár civil forrásból, 
csak rendkívüli és meghatározott célra kap a plébánia 
szigorú elszámolási kötelezettséggel. A plébánia 
mindennapi életét, közüzemi díjak fizetését, a papok és 
alkalmazottak munkabérét, a fogyóeszközök beszerzését 
mind-mind a kedves Hívek adományaiból tudjuk anyagilag 

fedezni. Köszönök minden eddigi támogatást, és kérem a 
további áldozatkészséget, szeretettel     Zoltán atya
 ADVENTI KOSZORÚ-VÁSÁR: A mai vasárnapon a 
templom előtt 10-től 11 óráig adventi koszorúk 
vásárolhatók. A bevételt a hajléktalanok javára fordítja a 
„Csak egyért” nevű katolikus karitászszervezet.  
 HASZNÁLTKÖNYV-VÁSÁR: Advent első 
szombatján, december 1-én 17 órától 19.30-ig könyvvásár 
lesz a Kistemplomban.     
 ADVENTI VÁSÁR: A Nyugdíjas Klub adventi vására 
lesz jövő vasárnap a kistemplomban 10 órától.  
 KÁRTYANAPTÁR, FALINAPTÁR A Hit éve 
alkalmából kiadott naptárak kaphatók a sekrestyében. 
     A HIT ÉVE       
 (Részletek a „Hiszek egy Istenben” c. imakönyvből)
     A hit karizmája:   
Jeruzsálemi Szent Cirill rámutat arra, hogy kétfajta hit 
létezik:Az első az, amelyik a hittannal foglalkozik. Ez az 
értelmi hit. Ez arra vonatkozik, amikor az értelem valamilyen 
hitigazságot elfogad, és megpróbálja életét ehhez igazítani. 
Ebben az értelemben a hit áldást hoz, és a lélek üdvösségét 
szolgálja. A hit szónak második jelentése az, amikor úgy 
tekintjük, mint rendkívüli adományt és Krisztus kegyelmét. Ez 
a szívbeli hit. Erről a karizmáról Cirill többek között így ír: „A 
hit mint a Lélektől kapott sajátos isteni kegyelem, elsősorban 
nem a hittannal foglalkozik, hanem olyan képességekkel, 
amelyek messze felülmúlják az emberi adottságokat.” A 
legtöbb ember értelmével hiszi Krisztus ígéreteit. A hétköznapi 
helyzetekben azonban nehezükre esik bízni bennük. Az értelmi 
hit azzal a reménnyel imádkozik, hogy Isten tesz majd valamit 
a jövőben. A szívbéli hit azzal a meggyőződéssel imádkozik, 
hogy Isten most fog cselekedni. Amikor a vérfolyásos asszony 
megérintette Jézust, hogy meggyógyuljon, nem azt mondta, 
hogy „Ha a ruháját megérintem, akkor valamikor meg fogok 
gyógyulni”. Hanem kijelentette: „Ha csak ruháját érintem is, 
meggyógyulok.” (Mk 5,28). Jó példája ez annak a hitnek, 
amelyről Jézus beszélt. „Ha imádkoztok és könyörögtök 
valamiért, higgyétek, hogy megkapjátok, és akkor valóban 
teljesül kérésetek”. Ilyen különleges hitet vált ki az 
emberekből, ha Isten szavát, például a szív mélyéről feltörő 
tudás szavát hallják (lásd: Róm 10,17). De vigyázat! „Sokan 
vannak, akik saját elképzelésüket egy kis magabiztossággal, 
egy csipetnyi bizalommal, egy jó maréknyi vallásos önzéssel 
vegyítik, aztán idézgetnek a Szentírásból, hozzátesznek némi 
vágyakozást, majd az egészet összekeverik hitnek”. Az 
ördögűzéshez, a gyógyításhoz, a csodatevéshez azonban valódi, 
nem pedig álhitre van szükség.      
     A HÉTEN LESZ  
Pénteken: Szt. András Apostol ünnepe  
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN   
Szentkirályi Annát (XII.2.)  
Tahy Gergelyt (XII.2.)  
Schwab Emília Mária (XII.2.)  
A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   
Dr. Farkas Attilánét (XI.29.)  
SZENTMISÉT MONDUNK : 
Dec. 1-én, Szűz Mária Szeplőtlen Szíve Tiszteletére este 6 
órakor   
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
November 29-én,csütörtökön reggel 8 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: Dán 7,13-14; Jel 1,5-8; Jn 18,33b-37  
Hétfő: Jel 14,1-3.4b-5; Lk 21,1-4  
Kedd: Jel 14,14-19; Lk 21,5-11  
Szerda: Jel 15,1-4; Lk 21,12-19  
Csütörtök: Jel 18,1-2.21-23;19,1-3 Lk 21,20-28  
Péntek: Róm 10,9-18; Mt 4,18-22  
Szombat: Jel 22,1-7; Lk 21,34-36  
Vasárnap: Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-28.34-36 


