
Rendkívüli búcsúnyerési lehetőség kötődik ezekhez a napokhoz. 
Aki a temetőt ájtatos lélekkel meglátogatja és imádkozik a meghalta-
kért, november 1 és 8 között minden nap teljes búcsút nyerhet a szo-
kott feltételekkel: szentgyónás, szentáldozás és imádság a Szentatya 
szándékára. Akik pedig november 2-án, Halottak napján meglátogat-
nak egy templomot vagy nyilvános kápolnát, szintén teljes búcsút 
nyerhetnek a szokott feltételekkel.   

A bazitai hívők október 31-ig adhatják le ajánlásaikat az egyházkö-
zségi tanácsadó testület jelöltjeire. 

Ferenc pápa Laudato si’ című enciklikáját mutatjuk be egy három-
részes előadássorozatban, amelynek első előadása november 4-én, 
szerdán 17 órakor lesz a kápolnában.  

Kérjük, hogy aki szeretne imaszándékot küldeni Fatimába, írott 
formában szíveskedjék azt leadni a plébánia hivatalban. További rész-
leteket az elmúlt heti Hírlevélben találhatnak.  

Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek 
óta együtt élnek, s most szeretnének szentségi házasságot kötni. 
Részletes írásos tájékoztatót a hivatalban és a sekrestyében kapható. 

A plébániai Karitász-csoport kéri olyan emelni tudó és könnyen el-
érhető nyugdíjas férfi jelentkezését, aki évente néhány alkalommal 
szívesen segítene a kapott szállítmányok lepakolásánál. Jelentkezni a 
sekrestyében vagy a plébánián lehet.  

Az újságos asztalról sok kiadvány vásárolható meg: 2016-os fali-
naptár, gyerekeknek szóló Élő kenyér, valamint a Képmás magazin. Az 
Adoremus pedig a sekrestyében vehető át.  
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Felújítási munkálatok 
 
Párhuzamosan két felújítási munka 

is folyik plébániánkon. A bazitai temp-
lom belső festése elkészült. Hálásan 
köszönjük mindazok segítségét, akik 
egyházközségi hozzájárulásukkal és 
perselyadományaikkal lehetővé tették, 
hogy ezt a munkát elvégezhessük, s 
templomunk teljes szépségében ra-
gyoghasson. A templombelsőből még 
hiányoznak a keresztúti stációk, ame-
lyek szintén megújulnak az elkövetkező hetekben. Előreláthatólag a tél 
folyamán valamikor püspöki szentmisével ünnepeljük meg a templom 
teljes felújítását.  

A plébániatemplom altemplomában már zajlik az új urnafal építése. 
Mivel a régi urnafalon a dupla fülkék már beteltek, így szükségessé 
vált a bővítés. Az elkövetkező néhány hétben teljesen elkészül a mun-
ka, s ezt követően, előreláthatólag november végétől lehet majd meg-
vásárolni az újonnan elkészített urnafülkéket. Ezen építkezés megvaló-
sulásához is köszönjük mindenki segítségét, melyet az egyházközségi 
hozzájárulásokból, a perselyadományokból és a korábbi urnafülkék 
értékesítéséből tudtunk fedezni. 

 



Színező Mindenszentekre 
 

 
 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Patty Dávid: 2015. október 24. 

Hegedüs Hanna: 2015. október 24. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Október 26, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Október 27, kedd, 18 óra: A Balogh és a Puklics család + tagjai 

Október 28, szerda, Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolok, 18 
óra: A Kovács és a Horváth család + tagjai 

Október 29, csütörtök,  
 10.15 óra: Takács Miklós temetési szentmiséje 

18 óra: Az Ott és a Simon család + tagjai 
Október 30, péntek, 18 óra: Zsófia, Barnabás és családjuk 
Október 31, szombat, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 7 

óra: A Plébánia híveiért 
November 1, Mindenszentek 
 7 óra: 

8.30 óra (Bazita): Hálából a Szűzanyának és az Apatóczki és Sá-
fár család élő és + tagjai 

10 óra: + Szülők és nagyszülők 
18 óra: + Veronika és Lajos 

 
Az elmúlt vasárnap a missziók javára Kertvárosban 126 720 Ft-ot, 

Bazitán pedig 4145 Ft-ot ajánlottak fel a Testvérek. Köszönjük szépen 
az adományokat! 

Ma délután 15 órától családos hittan lesz a plébániai központ kö-
zösségi termében az általános iskolások és szüleik számára. 17 órakor 
a Szent Mónika közösség tagjai találkoznak imaórára a templomban, 
szintén 17 órakor pedig a fatimai zarándokok találkozója lesz a plébá-
nia közösségi termében.  

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz kedden az esti szent-
mise után. 

Október 31-én, szombaton délelőtt 10 órakor a Mindszenty iskolá-
ban folytatódik fatimai filmklubunk. Ezúttal három rövidfilmet tekin-
tünk meg, amelyek bemutatják a zarándokhelyet. Ingyenes belépője-
gyeket a plébánia hivatalban és a sekrestyében lehet igényelni.  

A jövő vasárnap, november 1-jén, Mindenszentek ünnepén a szo-
kásos vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék plébániánkon. 
Elsővasárnap lévén az altemplomban készülő mozaikra ajánljuk fel a 
perselyadományokat. Délután fél 5 órakor ökumenikus imádság lesz a 
Göcseji úti temetőben. Másnap, november 2-án, hétfőn, Halottak nap-
ján reggel 7 órakor és este 6 órakor lesz szentmise az altemplomban. 


