Augusztus 30, Évközi 22. vasárnap
7 óra: + Erzsébet és József
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Erzsébet feleség, édesanya és + szülők
18 óra: + Erzsébet és Ferenc szülők és + Gyula és József testvérek
A héten hétfőtől szerdáig reggel 7 órakor lesznek a szentmisék.
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz augusztus 25-én, kedden a reggeli szentmise után.
A Szent Mónika közösség tagjai jövő vasárnap, augusztus 30-án 16
órakor találkoznak a plébániai központ közösségi termében.
A Mindszenty József Általános Iskola Veni Sancte tanévnyitó
szentmiséje augusztus 30-án, vasárnap, 16.30 órakor lesz a Mária
Magdolna Plébániatemplomban. A Mindszenty iskola gimnazistái
számára szeptember 1-jén, kedden reggel 8 órakor kezdődik a tanévnyitó szentmise a Zárda kápolnában.
Már lehet jelentkezni a következő, ősszel induló képzésekre: középiskolások bérmálásra felkészítő csoportja, felnőttek katekumenátusa,
középiskolás hittan, valamint régóta együtt élő párok szentségi házasságra felkészítője. Információs és jelentkezési lap a hivatalban és a
sekrestyében kérhető.
A gyerekeknek szóló Élő kenyér című liturgikus kiadvány szeptemberi száma 350 Ft-ért vásárolható meg az újságos asztalról. Az
Adoremust pedig az előfizetők a sekrestyében vehetik át.
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2015. augusztus 23.
Évközi 21. vasárnap

Elhunyt Paskai László bíboros
Életének 89. évében, augusztus 17-én
reggel Paskai László bíboros, nyugalmazott
esztergom-budapesti érsek visszaadta lelkét Teremtőjének.
Szegeden született 1927. május 8-án.
1945-ben a szegedi piarista gimnáziumban
érettségizett, és ezután augusztus 29-én
Szécsényben belépett a ferences rend Kapisztrán Szent Jánosról nevezett rendtartományába. A szerzetesrendben a Pacifik
nevet kapta. A ferences rendben 1949.
október 4-én tett örökfogadalmat. Teológiai tanulmányait Gyöngyösön kezdte.
A rend szétszóratása után a nagyváradi egyházmegyéhez került, és
tanulmányait Budapesten a Hittudományi Akadémia hallgatójaként
fejezte be, ahol 1952-ben teológiai doktori címet szerzett.
Budapesten szentelték pappá 1951. március 3-án. Ezután Szegeden
püspöki szertartó volt. 1955-ben Szegeden a szeminárium prefektusa
és a teológiai főiskola tanára, 1962-ben a szeminárium spirituálisa;
1965–1969 között Budapesten a Központi Papnevelő Intézet spirituálisa, 1973-tól rektora volt. Közben 1965–67 között a Hittudományi Akadémián a filozófia megbízott tanára, 1967–1978 között nyilvános rendes tanára volt.

VI. Pál pápa 1978. március 2-án címzetes bavagalianai püspökké és
veszprémi apostoli kormányzóvá nevezte ki. Püspökké szentelése
1978. április 5-én Veszprémben történt. Szentelője Lékai László bíboros, esztergomi érsek, társszentelői Kádár László érsek és Kisberk Imre
püspök voltak. Püspöki jelmondata: In virtute spiritus / A lélek erejében (Lk 4,14). 1979. március 31-én veszprémi megyéspüspökké nevezték ki. II. János Pál pápa 1982. április 5-én utódlási joggal kalocsai koadjutor érsekké nevezte ki.
1986. június 30-án, Lékai László bíboros halála után a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökévé választották meg, e tisztséget
1990. szeptember 17-ig töltötte be. Az esztergomi érseki székre való
kinevezése 1987. március 3-án történt, így Magyarország prímása lett.
1988. június 28-án a pápa bíborossá kreálta, és címtemplomául kijelölte a Corso d’Italián levő Avilai Szent Teréz-templomot. Rómában
1988-tól tagja volt a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet
Társaságai Kongregációjának, a Justitia et Pax Pápai Tanácsnak és a
Kánonjogi Kódex hiteles értelmezésével foglalkozó pápai bizottságnak.
1988. augusztus 20-án II. János Pál pápát a püspöki konferencia
nevében lelkipásztori látogatásra hívta meg, amely 1991. augusztus
16–20. között történt meg. 1989-től volt tagja a Keleti Egyházak Kongregációjának. 1989 májusában Kárpátalján tett látogatást, elindította a
helyi római katolikus egyház újjászervezését. Mindszenty József földi
maradványait Mariazellből hazahozatta, és 1991. május 4-én újratemette az esztergomi bazilika altemplomában, majd 1994-ben elindította boldoggá avatását.
Több egyházmegyei és országos egyházi ünnepség szorgalmazója
volt. Nagyszabású ünnepségsorozatot rendeztek a határokon átívelően Szent Adalbert tiszteletére, a millenniumot a Szent Korona Esztergomba vitelével ünnepelték meg. A Vatikán és egyes országok szorosabb kapcsolatát kifejező vatikáni kiállítások sorában a magyar egyház
az elsők közt vehetett részt 2001-ben. 2002. december 7-én II. János
Pál pápa elfogadta a 75. évét betöltött bíboros lemondását, Paskai
László ekkor a főegyházmegye apostoli adminisztrátora lett, e szolgálatot 2003. január 11-ig látta el. 2003. március 23-án Batthyány-

Strattmann László boldoggá avatási szentmiséjén II. János Pál pápa
mellett koncelebrált.
Nyugdíjba vonulása óta Esztergomban, a Simor János Nyugdíjas
Papi Otthonban lakott, és ahol tudott, segített a lelkipásztorkodó papságnak és utódának, Erdő Péter bíborosnak. 2008. október 23-án Esztergom díszpolgárává választották.
magyarkurir.hu

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Hegedüs Alexander: 2015. augusztus 16.
Szabó Bence: 2015. augusztus 16.
Kandrács Luca: 2015. augusztus 16.
Ambrus Ákos: 2015. augusztus 16.
Isten hozta közösségünk új tagjait!
Temetés
Dömötör Gézáné Varga Mária: 2015. augusztus 19.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
Augusztus 24, hétfő, Szent Bertalan apostol, 7 óra
Augusztus 25, kedd, Szent Lajos; Kalazanci Szent József áldozópap, 7
óra
Augusztus 26, szerda, 7 óra
Augusztus 27, csütörtök, Szent Mónika, 18 óra: + János, Margit és
Dezső
Augusztus 28, péntek, Szent Ágoston püspök és egyháztanító, 18
óra: + István édesapa, nagyapa és + Magdolna édesanya, nagyanya
Augusztus 29, szombat, Keresztelő Szent János vértanúsága, 7 óra

