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Szentlélek éve

OKTÓBER A RÓZSAFÜZÉR HÓNAPJA:
Ezért októberben minden nap, a csütörtöki napot
kivéve, az esti 6 órai szentmisék előtt, negyed 6kor, együtt imádkozzuk a rózsafüzért egyházunkért
és hazánkért. Ha ettől eltérő időben végezzük a
rózsafüzért, azt a vasárnapi hirdetésben közöljük.
Csütörtökön a Szeretetláng imaóra miatt elmarad a
közös ima és ki-ki egyénileg végezze.
HARMADIKVASÁRNAPI GYŰJTÉS volt
az elmúlt vasárnapon. Az 508.000.- Ft nagylelkű
támogatást hálásan köszönjük. Isten fizesse meg!
MISSZIÓS VASÁRNAP van ma.. 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, ha tudják,
anyagilag is támogassák.
GYŰJTÉS A MISSZIÓK JAVÁRA: Ma, az
ország katolikus templomaiban gyűjtést tartanak a
missziók javára. Templomunkban a szentmisék után a
kijáratoknál gyűjtjük az adományokat, amelyeket előre
is hálásan köszönünk.

TÁRSADALMI HITTAN: Bodó Károly atya
társadalmi hittanórája október 20-án, hétfőn este 7
órakor lesz a kistemplomban.
BÉRMÁLÁS: Plébániánkon legközelebb
2016-ban lesz bérmálás. A két éves előkészítő
hittan most szeptember hónapban megkezdődött. A
hittanórák csütörtökönként vannak délután 4-től 6
óráig a plébánia tetőterében. Ide várja Gábor atya
azokat a fiatalokat, akik az általános iskola hetedik
osztályába járnak, és azokat is, akik ennél idősebb
diákok, és még nem bérmálkoztak.
Felnőtt korú bérmálkozók számára az előkészítő beszélgetések a jövő tanévben kezdődnek.
Erről kellő időben a Heti Hírlevélben és a

Évközi 29. vasárnap

hirdetésekben fogjuk tájékoztatni az érdeklődőket.
Bérmálkozni szándékozó felnőtt testvéreinket arra
buzdítjuk, hogy a bérmálási felkészítés kezdetéig is

szívesen és rendszeresen vegyenek részt bármelyik
plébániai csoportfoglalkozáson, amelyek a felnőtt hívek
részére szervezett alkalmak. Ezek rendjét hamarosan
közöljük a hirdetőtáblán és a Heti Hírlevélben.

PLÉBÁNIAI HITTANÓRÁK: Gyermekek
és fiatalok részére némi HELYESBÍTÉSSEL:
Csoport

Nap

Időpont

Helyszín

Katekéta

Óvodások és I.
oszt.
5 éves kortól
ajánlott

szerda

17.00

Plébánia
Fszt.
Előadóterem

Almásy Katalin

II. osztály

hétfő

16.30

Plébánia
Fszt. Iroda

Mária nővér

III. osztály
(Elsőáldozó
jelöltek)

hétfő

16.30

Kistemplom

Zoltán atya és
Bod Magdi néni

IV. osztály
(Elsőáldozók)

hétfő

17.30

Kistemplom

Zoltán atya és
Bod Magdi néni

V. osztály

hétfő

17.00

Plébánia
Tetőtér

Laczkó Bori és
segítői

VI.-VII. osztály

hétfő

16.30

Plébánia
Tetőtér

Laczkó Bori és
segítői

Bérmálkozók I. év csütörtök
VIII.-X. osztály

16.00

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya és
Laczkó Bori

Felső tagozatos
kezdő hittanosok

kedd

16.30

Kistemplom
Iroda

Juhász Józsi
bácsi

Egyetemisták
(“I”csoport)

2. és 4.
péntek

16.30

Plébánia
Gábor atya és
Fszt. Tárgyaló Mária nővér

Ifjúsági hittan I.
(16-22 év)

csütörtök

18.00

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya és
Laczkó Bori

Ifjúsági hittan II.
(22+ év)

csütörtök

19.30

Plébánia
Tetőtér

Gábor atya

Egyházi
gimnáziumban
végzett fiatalok

péntek kb. 3 19.00
hetente
érdeklődni:
ihartai@yaho
o.fr

Plébánia
Fszt.
Előadóterem

Hartai Ildikó
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kezdés:
szept.26.

KATEKUMENÁTUS. Felnőtt korú keresztelkedésre és elsőáldozásra készülő testvéreink
részére az előkészítő oktatás, illetve beszélgetés
sorozat, december 9-én, keddi napon este 7 órakor
elkezdődött a torony földszinti könyvtártermében.
Szeretettel várom mindazokat, akik erre a
„katekumenátus”-nak nevezett felkészítésre jelentkeztek, és azokat is, akik ezután jelentkeznek. Kérem
a kedves Híveket, hogy szóljanak azoknak az
ismerősöknek, házbelieknek, rokonoknak, akik
érdeklődnek a keresztény élet, a keresztény tanítás
iránt és esetleg szeretnének majd meg is keresztelkedni
és keresztény módon élni.

TAIZÉ-I IFJÚSÁGI TALÁLKOZÓ: 2014.
december 27. és 2015. január 2. között Prágában
lesz a Taizé-i ifjúsági találkozó, ahová 18-35 év
közötti fiatalok jelentkezését várjuk. Október 17én, pénteken este ½ 8-tól a kistemplomban taizé-i
imaóra
keretében
volt
előtalálkozó
az
érdeklődőknek. December 12-én, pénteken este 18tól 21 óráig a jezsuiták Párbeszéd Házában
(Horánszky u.) lesz az utazás előtti utolsó
előtalálkozó, ahol a buszjegyeket mindenki
személyesen veheti át. A Bizalom Zarándokútjának
is nevezett találkozóról bővebb információt a
MailScanner has detected a possible fraud attempt
from „www.xn-taiz-epa.fr”www.taizé.fr honlapon
olvashatunk, ill. az előtalálkozókon hallhatunk. A
találkozó költsége 12.000.- Ft + a helyszínen
fizetendő (várhatóan 50 eurónál kevesebbnek
megfelelő) összeg. Jelentkezni lehet az irodában a
12.000.- Ft befizetésével. Reméljük, hogy a
tavalyelőttihez hasonlóan idén is tudunk egy
városmajori buszt indítani a KIM szervezésében.
Gábor atya
ÖSVÉNY: Ellis Potter: „ 3 elmélet a
mindenségről” című könyvét ismertetjük a
városmajori könyvtárban folytatólag három
vasárnap délután: okt.26. nov. 9, és nov. 23-án. A
vitával kísért összejövetel 16-18 óráig tart a torony
földszintjén. Szívesen látjuk az újonnan érdeklődőket is.
SZÉP EST: Szeretettel hívunk minden kedves
Testvérünket rendhagyó Szép Estünkre november
8-án, szombaton este 6 órától a Plébánia földszinti
előadótermébe. Különféle programok várják az
érdeklődőket: többek között a 4 Akkord Show
Kórus produkciója, teaház, változatos ételek, kvíz,
társasjátékok és vidám táncház. A szervezők
PEDAGÓGUS TOVÁBBKÉPZÉS: Az iskolai
hittanórák megtartásához egyre több katekétára van
szükség. Ezért 2015. januárjától 60 órás posztgraduális
továbbképzés
indul
pedagógus
diplomával
rendelkezők részére, amely képesíti őket az általános
iskola 1-8. osztályaiban a hit- és erkölcstan órák
megtartására. A jelentkezés feltétele, hogy a jelölt

katolikus legyen és egyházilag rendezett családi
állapotban éljen. Ezért új keletű keresztlevél
bemutatása szükséges.
A képzés kezdete 2015. január 3. Helyszíne:Bp.Kelenföldi Szent Gellért Plébánia (1115.Bp.Bartók
B.út 149.) Részvételi díj: 30.000.- Ft.
Buzdítjuk a
kedves pedagógus Testvéreinket, hogy aki szívesen
vállalná a tanúságtételnek ezt a , módját, jelentkezzék
a képzésre, hogy az iskolai hitoktatás feladatát
megfelelően el tudjuk látni.

CSERKÉSZ TOBORZÁS: A plébániánkon működő
cserkészcsapatok idén is várják sok szeretettel azokat a
fiatalokat, akik szívesen csatlakoznak most induló
őrsökhöz. Idei évben 2. osztályos lányok és fiúk, ill. 3.
osztályos lányok jelentkezését várják. A cserkészetre szóló
jelentkezési lapok a templom-irodában és a Pannonia
Sacra iskola titkárságán is kaphatók.
ÉNEKKARUNK megkezdte ez évi munkáját.
Szeretettel várnak új énekeseket a kórusba. Próbák minden
szerdán este 7-9 óráig a plébánia előadótermében.
Jelentkezés a próbák alkalmával Fekete Andrea
karnagynál.
ÚJ MINISTRÁNSOK jelentkezését várjuk. A szép
ministrálás a híveket is örömmel tölti el és imádságra
buzdítja. A ministrálás szent szolgálat, mert Jézusnak
szolgálunk, aki láthatatlanul is jelen van minden
szentmisében. Azokat a gyerekeket, különösképpen is a
fiúkat hívjuk, akik szívesen vállalnák az oltár szolgálatát.
Kérjük, hogy jelent-kezzenek a vasárnapi 9 órai szentmise
után a sekrestyében Gábor atyánál vagy Zsoltnál, a
ministránsok vezetőjénél.
2015-ÖS FALINAPTÁR: Különös tekintettel a mai
Missziós vasárnapra, hirdetjük, hogy a Pápai Missziós
Művek 2015-ös falinaptára kapható a sekrestyében 400.Ft-os áron. A naptár megvásárlásával ezúttal is a nagy
szegénységben élő kenyai gyermekek étkeztetését
támogathatjuk.

HÉTEN LESZ

Szerdán: Szt. II. János Pál pápa emléknapja
Csütörtökön: Kapisztrán Szt. János áldozópap e. .
Pénteken: Claret Szt. Antal Mária püspök e.
Szombaton: Szt. Mór püspök emléknapja
HÁZASSÁGKÖTÉS TEMPLOMUNKBAN:
Hegyi Gergely – Havasi Noémi (X.25.)
KERESZTELÉS TEMPLOMUNKBAN:
Takács András (X.25.)
Ritter Patrik (X.25.)
Puchard Anna Zsolna (X.26.)
Orbán János Pál (X.26.)
A HÉTEN ELBÚCSÚZTATJUK:
Várnai Lászlót (X.20.) Óbuda
Dr. Khoór Ödönnét(X.20.) Szt. Gellért Plébánia
Dr. Varga Pált (X.22.) Farkasrét
Varga Károlyt (X.24.) Felsővízivárosi Szt. Anna Pl.
SZENTMISE
ELHUNYT
SZERETTEINKÉRT:
Október 23-án, csütörtökön reggel 7 órakor.
A SZENTMISE OLVASMÁNYAI:
Vasárnap: Iz 45,1.4-6; 1Tessz 1,1-5b; Mt 22,15-21
Hétfő: Ef 2,1-10; Lk 12,13-21
Kedd: Ef 2,12-22; Lk 12,35-38
Szerda: Ef 3,2-12; Lk 12,39-48
Csütörtök: Ef 3,14-21; Lk 12,49-53
Péntek: Ef 4,1-6; Lk 12,54-59

Szombat: Ef4,7-16; Lk 13,1-9
Vasárnap: Kiv 22,20-26; 1Tessz 1,5c-10; Mt 22,34-40
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