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IX. évfolyam 40. szám 

 ADVENT: Ma Advent első vasárnapja van. 
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 
keddi 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..   
 ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS: az adventi 
szombatokon az esti 6 órai szentmise elején történik.. 
 KÉPVISELŐTESTÜLETI GYŰLÉS lesz 
holnap, december 3-án, hétfőn, este ½ 8-kor a 
plébánián. Szeretettel várjuk a testület tagjait. 
 PANNONIA SACRA MISÉJE: December 5-én, 
szerdán az esti szentmise ½ 6-kor kezdődik a Pannonia 
Sacra Katolikus Általános Iskola részvétele miatt.  
 ELSŐCSÜTÖRTÖK: December 6-án, első-
csütörtökön 4-től 5-ig közös szentségimádási órát 
tartunk a papi hivatásokért, a papok hűségéért.  
 ELSŐPÉNTEK:  December 7-én az esti 6 órai 
szentmisét és szentbeszédet a magyar családokért 
Főtisztelendő Dr. Korzenszky Richárd, tihanyi 
bencés perjel atya mondja. A szentmise után 
beszélgetésre is lesz lehetőség a plébánián. Minden 
érdeklődőt, de különösen is a szülőket és pedagó-
gusokat szeretettel várjuk!  
 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. Szeretettel várjuk a 
szülőket is, akik gyermekeiket reggel leadhatják a 
plébánián és délután átvehetik őket.  
 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.       

 KARITÁSZ GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK 
SEGÉLYEZETTJEI JAVÁRA:. Jövő vasárnap, 
december 9-én, a szentmisék után, pénzadományt 
gyűjtünk, hogy karácsonyi segélyt adhassunk 
plébániánk legalább néhány, szám szerint 45, nehéz 
helyzetben élő idős nyugdíjas tagjának. Ezzel 
párhuzamosan december 16-áig tartós élelmiszert is 
szeretnénk gyűjteni a rászoruló családok számára. A 
felajánlott adományok, cukor, rizs, étolaj, konzervek, 
száraztészta szárazsütemény, szaloncukor, neszkávé, 
stb. a templomban a Szent József oltárnál kitett 
dobozokba lehet elhelyezni. Előre is hálásan köszönjük 
a megajándékozott testvéreink nevében is a nagylelkű 
adományokat. 
 ORSZÁGOS KARITÁSZ GYŰJTÉS volt a múlt 
vasárnap a Magyar Katolikus Karitász és az 
intézményei javára. Hálásan köszönjük a kedves Hívek 
605.000.- Ft összegű adományát. Isten fizesse meg! 
 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Templomunk Bárdos 
Lajos kórusa december 14-én, pénteken este 7 órakor 
adventi egyházzenei áhitatot tart a nagytemplomban. 
Műsoruk J.S.Bach 142-es kantáta és Vivaldi: 
Magnificat című műve. Vezényel Fekete Andrea, 
karnagy.     
 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A 
következő előadás december 16-án, vasárnap este 7 
órakor lesz a kistemplomban. Előadó prof. dr. 
Bolberitz Pál protonotárius atya. Előadásának címe: 
„Adventi gondolatok”.  
 SZENTSÉGIMÁDÁS A MISSZIÓ SIKERÉ-
ÉRT: 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 összejövetelek 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 is zajló teremtési 
folyamatokat, amelyekbe immár az ember is beleszól. 
Találkozunk ma, december 2-án, 16-tól 18 óráig a 
torony földszintjén, a könyvtárban. 
 ÖNKÉNTES HOZZÁJÁRULÁS - EGYH. 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 továbbra is.           Zoltán atya  

 A TEMPLOMBAN IS nagyon vigyázzunk az 
értékeinkre, táskánkra, csomagjainkra. Ezért, 
imádságba mélyedve, tenyerünkbe takarva arcunkat, 
ne hagyjuk se magunk mögött, se magunk mellett a 
táskánkat, hanem tegyük az előttünk levő padra, ahol 
jól láthatjuk mert a szemünk előtt van. 
 ADVENTI VÁSÁR: A Nyugdíjas Klub adventi 
vására lesz ma, 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
     Krisztus: Az út  
 A katolikus hit rövid összefoglalása az Éneklő 
    Egyház című imakönyvből  
A hitről és a cselekedetekről. Krisztus életével és 
tanításával tudtunkra adta mindazt, ami az üdvösség 
elnyeréséhez szükséges. A hitnek a cselekedetekben 
kell megmutatkoznia, különben a hit halott (Jak 1,19-
27). Ahogy a keresztény ember bölcsessége: Krisztus 
igazsága, úgy a keresztény erkölcs mértéke: Krisztus 
szentsége.  
A megtérésről. Jézus tanítása kezdetén bűnbánatot 
hirdetett és megtérést követelt. Isten fönségének, 
szentségének, irántunk tanúsított szeretetének 
meglátása az emberben üdvös istenfélelmet, bűnei 
fölött érzett fájdalmat és a megtérésre való készséget 
kelt. „A bölcsesség kezdete az Úr félelme.”(110. 
zsoltár)  
Az eredeti bűnről és a személyes bűnökről. Az 
emberiség történelmének első pillanatától kezdve 
szabadon akarhatta a jót vagy a rosszat. Őseink az első 
döntés alkalmával szembeszegültek Istennel, a rossz 
mellett döntöttek. Ez az eredeti bűn, melyért az egész 
emberiség mint egy hatalmas közösség felelős. Hatását 
minden ember személy szerint is érzi. – Bár a 
keresztség megszabadít az áteredő bűntől, megmarad 
bennünk a bűnre való hajlam. Kívülről a sátán 
csábításai, belülről pedig a testi vágy, a szemek 
kívánsága (kapzsiság) és az élet kevélysége kísértenek 
minket Isten parancsainak megszegésére (Vö. Ef 6,12 
és 1Jn 2,16). A kísértés nem bűn. A döntés és 
cselekvés akkor válik bűnné, ha az ember Isten 
akaratának TUDVA ÉS AKARVA ellenszegül, tehát a 
legfőbb Jóval szemben a látszólagos jót választja. 
    A HÉTEN LESZ  
Hétfőn: Xavéri Szt. Ferenc áldozópap e.  
Pénteken: Szt. Ambrus püspök és egyháztanító e.  
Szombaton: BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN 
FOGANTATÁSA, nem parancsolt ünnep, hétköznapi miserendet tartunk.. 
SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  
December 4-én, kedden este 6 órakor   
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  
Vasárnap: Jer 33,14-16; 1Tessz 3,12-4,2; Lk 21,25-
28.34-36 
Hétfő: Iz 2,1-5; Mt 8,5-11  
Kedd: Iz 11,1-10; Lk 10,21-24  
Szerda: Iz 25,6-10a; Mt 15,29-37  
Csütörtök: Iz 26,1-6;19,1-3 Lk 21,20-28  
Péntek: Iz 29,17-24; Mt 9,27-31  
Szombat: Ter 3,9-15.20;Ef 1,3-6 Lk 1,26-38  
Vasárnap: Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 


