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 ADVENT: Ma Advent második 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.

 KARITÁSZ GYŰJTÉS PLÉBÁNIÁNK 

SEGÉLYEZETTJEI JAVÁRA:. Ma, 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-ig 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.        

 HARMADIK VASÁRNAPI GYŰJTÉS: Jövő, 

vasárnap, december 16-án, „harmadik vasárnapi” 

gyűjtés lesz a plébániai kölcsön törlesztésére, a 

szentmisék után a kijáratoknál. Amilyen nagy örömet 

jelent mindnyájunk számára, hogy van már plébániai 
otthonunk és közösségi házunk, olyan nagy súllyal 

nehezedik a vállunkra a becsületbeli kötelesség, hogy a 

Főegyházmegyétől kapott kölcsönt, 20 m. forint, 

mielőbb törlesszük. A közös öröm és a közös 

teherviselés is kapcsolja össze egymással plébániánk 

híveit. Kérjük, hogy ki-ki lehetőségéhez mérten 

adakozzék. Előre is hálásan köszönjük a nagylelkű 

adományokat. Isten fizesse meg!  

 KATOLIKUS KARITÁSZ KÉRÉSE: A 

Karácsony közeledtével szeretnék szebbé tenni a 
körülöttünk élő hajléktalanok ünnepét. Ezért kérik a 

kedves Híveket, hogy apró-és szárazsüteménnyel 

segítsenek a rászorulókon. Külön kérik, hogy krémes 

süteményt ne hozzanak. A gyűjtés szervezője özv. 

Mádl Dalma asszony. Az adományokat december 18-

án, kedden, estig gyűjtjük a plébánia irodájában. Előre 

is köszönik a kedves Hívek segítségét. 

 EGYHÁZZENEI ÁHITAT: Templomunk Bárdos 
Lajos kórusa december 14-én, pénteken este 7 órakor 

adventi egyházzenei áhítatot tart a nagytemplomban. 

Műsoruk: J.S.Bach 142-es kantáta és Vivaldi: 

Magnificat című műve. Vezényel Fekete Andrea, 

karnagy.         
 MÉZ, BEIGLI, ÉS SZÖRP ÁRUSÍTÁSA: Jövő 

vasárnap, december 16-án a gyermekek miséje után a kis-

templomban 10 órától méz, beigli és szörp árusítása lesz.  

 ETALON: Jövő vasárnap, december 16-án a templom 

előtt vallásos témájú CD és DVD árusítás lesz. 

 KOLPING KATOLIKUS AKADÉMIA: A 

következő előadás december 16-án, vasárnap este 7 

órakor lesz a plébánia félemeleti előadótermében. 

Előadó dr. Bolberitz Pál atya, apostoli protonotá-

rius. 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-án: Liturgia és január 3-án: 

Ökumené.  

 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 
 FENYŐFAÁLLÍTÁS A NAGYTEMPLOMBAN: 

Erős és ügyes fiúk és férfiak segítségében bízva hirdetjük, 

hogy december 17-én,hétfőn reggel 8 órára várjuk azokat, 

akik szívesen segítenének a nagytemplomi fenyőfák és a 

Betlehem felállításánál. Munkakezdés december 17-én, 

hétfőn, reggel 8 órakor a Szent József oltárnál.

 KÁRTYANAPTÁR, FALINAPTÁR A Hit éve 

alkalmából kiadott képes fali naptárak és kártya 

naptárak kaphatók a sekrestyében. 

     A HIT ÉVE        

     Krisztus: Az út  

   A katolikus hit rövid összefoglalása.  

  Forrás: az Éneklő Egyház című imakönyv  
A halálos és bocsánatos bűnről. „Van bűn, mely a halálra 

vezet” (1Ján 5,16). Halálos bűn, ha az ember teljes 

tudatossággal és akarattal jelentős dologban Isten parancsa 

ellen dönt és cselekszik, megtagadva ezzel teremtő 

Istenének az engedelmességet, szembefordulva Szerető 

Atyjával. Az emberi gyengeség még a megváltottakat is 

gyakran hibákba, kisebb bűnökbe viszi. A megszegett 

parancs jelentőségének és cselekedetünk 

szándékosságának arányában ezek kisebb, „bocsánatos 

bűnök”. Ezekről mondja János apostol: „aki azt mondja 

magáról, hogy bűntelen, az önmagát vezeti félre”. A 

bocsánatos bűnök is Isten szeretete ellen vannak, ezért 

küzdenünk kell ellenük, vezekelnünk kell miattuk, s 

mennyei közbenjárónk, Jézus Krisztus irgalmához kell 

folyamodnunk. 

A természeti törvényről. Az emberiség történelmének 

egyetlen pillanatában sem volt magára hagyatott. Isten 

akaratát különböző módon és mértékben, de mindig, 

mindenki megismerheti. A természeti törvények – bár 

megfogalmazatlanul – ott élnek minden társadalom 

gondolkodásában. Nélkülük sem emberi, sem társas élet 

nem volna lehetséges. Ezek legfőbb alapelve: tedd a jót, 

kerüld a rosszat. A nagy kérdésekben (mint például az élet 

tisztelete, az adott szóhoz való hűség, a gyermekek és 

szülők kapcsolata stb.) ezek már kielégítő módon választ 

adnak.  

A Tízparancsolatról. Isten a kinyilatkoztatás folyamán 

akaratát pontosan megfogalmazva adta tudtul a választott 

népnek a Tízparancsolatban. Ez az embernek Isten és 

embertársai iránti alapvető kötelezettségeit összegzi. Isten 

iránti hódolat, az ő szentségének alázatos megvallása, az 

imádás, a szülők, az élet, életadás, a jogos tulajdon, a 

másnak javát vagy kárát munkáló emberi szó, továbbá a 

felebarát családjának és javainak tiszteletben tartása 

minden vallási és erkölcsi magatartás örök érvényű alapja, 

mely nem változik meg az Újszövetségben sem, hiszen 

Jézus mondja: „Nem megszüntetni jöttem a törvényt, 

hanem beteljesíteni” (Mt 5,17).  

A főparancsról. Jézus Krisztus mindezt a törvényt a 

szeretet főparancsában foglalta össze: „Szeresd Uradat, 

Istenedet – Szeresd felebarátodat” (Mt 22,35-40).  

    A HÉTEN LESZ  

Csütörtökön: Szt. Lúcia szűz és vértanú e.  

Pénteken: Keresztestes Szt. János áldozópap és 

egyháztanító e.  

A HÉTEN  ELBÚCSÚZTATJUK   

Gábor Pétert (XII.10.)  

Aut Rudolfot (XII.10.)  

Dénesfalvi Gézánét (XII.10.)  

Kovács Ferenc Lászlónét (XII.13.)  

Dr. Bathó Kálmánnét (XII.13.)  

SZENTMISE ELHUNYT SZERETTEINKÉRT  

December 12-én, szerdán reggel 6 órakor   

A SZENTMISE OLVASMÁNYAI :  

Vasárnap: Bár 5,1-9; Fil 1,4-6.8-11; Lk 3,1-6 

Hétfő: Iz 35,1-10; Lk 5,17-26  

Kedd: Iz 40,1-11; Mt 18,12-14  

Szerda: Iz 40,25-31; Mt 11,28-30  

Csütörtök: Iz 41,13-20 Mt 11,11-15  

Péntek: Iz 48,17-19; Mt 11,16-19  

Szombat: Sir 48,1-4.9-11;Mt 11,16-19  

Vasárnap: Szof 3,14-18a; Fil 4,4-7; Lk 3,10-18 


