
Másnap, november 2-án, Halottak napján a plébániatemplom al-
templomában lesznek szentmisék 7 órakor és 18 órakor. A reggeli 
szentmisében áldjuk meg az altemplom új ambóját. 

November 1 és 8 között minden nap teljes búcsút nyerhetnek min-
dazok, akik a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatják, s imádkoznak a 
meghaltakért, szentgyónást és szentáldozást végeznek, valamint a 
Szentatya szándékára is imádkoznak. Akik Halottak napján megláto-
gatnak egy templomot vagy kápolnát, ugyanezekkel a feltételekkel 
szintén teljes búcsút nyerhetnek.  

A jövő héten az ünnepi események miatt csak pénteken lesz hivata-
li szolgálat a plébánia hivatalban. A Testvérek megértését kérjük!  

Szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatáso-
kért november 3-án, elsőcsütörtökön 17 órától. Másnap, november 4-
én, elsőpénteken szintén 17 órától a Karitász tart imaórát. 
Elsőszombaton, november 5-én reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el. 

A Szent Márton Légió filmvetítésre várja az érdeklődőket november 
5-én, szombaton 17 órára a Mindszenty iskolába, amelyen a Ha Isten 
is úgy akarja című vígjátékot lehet megtekinteni. Ingyenes belépője-
gyek a plébánia hivatalban igényelhetők. 

A Deák tér 3. szám alatti kiállítóteremben Márton Áronról szóló ki-
állítás tekinthető meg november 7-ig. A részletek a hirdetőtálán talál-
hatók. 

Az Egyházmegye által kiadott kis Szentírás tetszőleges példány-
számban ingyenesen elvihető az újságos asztalról.  
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Nagypéntek – Nem minden a GDP 
 
A kormányfő bejelentése óta 

kisebb vita alakult ki a nagypén-
teki munkaszünettel kapcsolat-
ban. A munkavállalók érdekkép-
viselete is artikulálta saját véle-
ményét, ahogy sokan mások is, 
akik a termelést, a gazdasági 
növekedést féltik a szünnaptól – 
és nem az embert nézik. 

Dávid Ferenc, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségé-
nek elnöke dohogott a nagypénteki szabadnap kapcsán a Népszava 
oldalán és dohogása sajnos a lap általános nívójával megegyező szin-
ten állapodott meg. A lényeg jól megragadható: csak odaszólni a ke-
resztényeknek, mert ők aztán nem haladó szellemiségűek és – 
skandallum! – már megint nem a gazdasági érveket helyezték előtér-
be. Az érdekképviseleti szerv vezetője elsősorban a GDP-ben mérhető 
veszteségekről értekezett. (Arról nem volt szó, mennyit dobna a GDP-
n, ha minden vállalkozó és munkáltató becsületesen adna számlát és 
jelentené be munkavállalóit…) 

Szeretném leszögezni, hogy írásomnak nem célja a kormány bár-
mely döntésének védelme, ezt sokan mások megteszik helyettem. A 
777 szellemiségének megfelelően ezen a felületen pártpolitikai (és e 
jellegnek megfelelő) csatározásoknak nem engedünk teret, de a köz-



jót, a közéletet érintő kérdésekre igyekszünk reflektálni a keresztény 
társadalmi tanításon keresztül. 

Így tehát fontosnak tartom leszögezni: a nagypénteki munkaszüneti 
nap üdvözlendő, jó döntés. Minden statisztika szerint a magyar mun-
kavállalók a legtöbbet dolgozók között vannak Európában, míg a 
munkaszüneti napokból az egyik legkevesebbel rendelkeznek. De 
ezen túlmenően, azt hiszem, még fontosabb üzenete is van a nagy-
pénteki szabadnapnak. Tetszik ez néhányaknak, vagy sem, Magyaror-
szág a keresztény kultúrkör szerves része, húsvét ünnepe pedig a leg-
nagyobb ünnep. Egyébként böjti nap, amikor a kereszténység Krisztus 
halálára emlékezik és megpróbál elcsendesedni, a kereszthalál miszti-
kumára figyelni, „feltekinteni arra, akit keresztülszúrtak”. A munkanap 
sodrásában pedig ez a cél nehezen elérhetővé válik, ahogy gyakorló 
keresztényeknek az is, hogy a délután három órakor kezdődő szertar-
tásokon részt vegyenek. Kifejezetten hasznos, ha a családok együtt 
lehetnek ezen a napon, együtt készülhetnek az ünnepre, ha teret en-
gedünk annak, hogy a szürke hétköznapok kevéssé, az ünnepek job-
ban határozzanak meg minket. Még így is bőven lemaradunk számos 
ország mögött, ahol például munkaszüneti nap a Vízkereszt, és/vagy 
Nagyboldogasszony napja. Van tehát hova továbblépni… 

Az ember értéke messze megelőzi a gazdaságét. Az emberi élet 
minőségét növeli a pihenéssel töltött nap, a családdal töltött idő, a hit 
megélése – és az, ha ez utóbbinak megfelelő feltételeket teremtünk. 
Ne áldozzuk fel az embert a mindenható gazdasági növekedés oltá-
rán, mert az ember sokkal több ennél! És sokkal többet jelképez 
nagypéntek is… 

Forrás: 777blog.hu 

 
Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Tóth László: 2016. október 25. 
Tiboly Sándor: 2016. október 27. 
Farkas József: 2016. október 28. 

Nyugodjanak békében! 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
Október 31, hétfő, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 7 óra: 

Püspök atya szándékára 
November 1, kedd, Mindenszentek 
 7 óra: + Szülők és nagyszülők 

8.30 óra (Bazita) 
  18 óra: + Gyula férj, Magdolna és József szülők és nagyszülők  
November 2, szerda, Halottak napja 
 7 óra: Minden meghaltért 

18 óra: Elhunyt hozzátartozók 
November 3, csütörtök, Porres Szent Márton szerzetes, 18 óra: + 

Gyula férj, édesapa, nagyapa 
November 4, péntek, Borromeo Szent Károly püspök, 18 óra: + Éva 

testvér 
November 5, szombat, Szent Imre herceg, 7 óra 
November 6, Évközi 32. vasárnap 

7 óra: A Nagy család élő és + tagjai 
8.30 óra (Bazita): Plébánia híveiért 
10 óra: + Jenő és Anna nagyszülők 
18 óra: + Imre édesapa és fia, György 

Az elmúlt vasárnap a missziók javára Kertvárosban 105.055 Ft-ot, 
Bazitán pedig 5.260 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen 
az adományokat! Egyúttal köszönjük mindazok segítségét, akik a teg-
napi napon munkájukat adták templomunk környékének széppé téte-
léért. 

Ma délután 5 órakor a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak a 
plébánián. Az esti szentmise után pedig vasárnap esti muzsikára várjuk 
a zenebarátokat.  

Kedden, november 1-jén Mindenszentek ünnepe van. Ezen a napon 
szentmiselátogatási kötelezettségünk van. A plébániatemplomban 
reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek szentmisék, Bazitán pedig 
délelőtt fél 9-kor. E napon 16.30 órakor ökumenikus imádság lesz a 
meghaltakért a Göcseji úti temetőben. 


