
Kérjük a Testvéreket, hogy szavazzanak képviselőtestület jelöltjeire. 
Kifüggesztésre került azok neve, akik közül szavazással a testület meg-
választható. Szavazás határideje november 8, vasárnap. 

Holnap, halottak napján reggel 7 órakor és este 6 órakor van szent-
mise az altemplomban. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is lehet 
nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek javára fel lehet ajánlani. 
Ebben az évben a korona-vírus járvány okozta helyzet miatt az elhunyt 
hívek javára szolgáló teljes búcsú elnyerésére egész hónapban van le-
hetőség. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság 
a szentatya szándékára, valamint november hónapban temetőlátoga-
tás és ott imádság a meghaltakért. További részletek a hirdetőtáblán 
olvashatók. 

Az altemplom a mai napon és holnap reggel 7 órától esete 19 óráig 
lesz nyitva.  

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és eslőszombat. Csütörtökön 
és pénteken 17 órától szentségimádásra, 18 órától szentmisére várjuk 
a Testvéreket. Szombaton reggel 6 órától pedig a Fatimai rózsafüzért 
imádkozzuk el. 

Heti rendszerességgel Gitár sulit indítunk olyan fiatalok számára, kik 
szívesen szolgálnának plébániánk Lélektől lélekig zenekarában. Jelent-
kezni a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban lehet. Az első megbe-
szélés november 5-én, csütörtökön 17 órakor a plébánia közösségi 
termében lesz. A tanfolyam ingyenes. Várunk minden érdeklődőt sze-
retettel! 

November 7-én, szombaton folytatódik az önkéntes beteglátogatók 
képzése. 

November 19-én, csütörtökön ismét lesz Bibliakurzus. A következő 
rész címe „Biblia földrajza, zsidóság történelme”. Részletek a kihelye-
zett plakáton olvashatók. 

Még kapható plébániánk magazinja, az Örömhír és a Martinus októ-
beri száma, melyek az újságos asztalról megvásárolhatók. 
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„Most és halálunk óráján” 
 

Talán meg sem 
lehet számolni, hogy 
már mennyiszer 
hagyta el ajkunkat 
egyik ismert imád-
ságunknak, az Üd-
vözlégy Máriának 
utolsó sora: „Imád-
kozzál érettünk, bű-
nösökért, most és 
halálunk óráján”. 
Bele sem tudok 
gondolni abba, hogy 
melyik lesz az a pil-
lanat, amikor az a 
„most” és a „halá-
lom órája” két hal-

maznak egy nagyon egyértelmű metszéspontja lesz. 
És most, hogy megint elérkezett Mindenszentek ünnepe és Halottak 

napja feltolul bennünk életünk értékessége és egyben végessége, az 
elmúlás valósága és az örök élet távlatában az üdvösség ígérete. Mi-
lyen szép egymás mellett ez a két nap: Mindenszentek és Halottak nap-
ja. Mert bármilyen individuális világban élünk, ahol szinte minden csak 
arról szól, hogy én-én-én, mégis képesek vagyunk olyan ünnepet szá-
mon tartani, amelyek nem rólunk szólnak. Mert bármennyire is fájó ezt 
újra és újra beismerni: szent egyáltalán nem vagyok, és ha még e soro-
kat le tudom írni és van még, ki olvassa, akkor ez idő tájt mi biztosan 
nem vagyunk halottak, így hát a halottak napja sem rólunk szól. Képe-
sek vagyunk még arra, hogy életünket, gondolatainkat, szeretetünket 



kinyissuk az énközpontúságból a kapcsolatok irányába. Kapcsolatot 
élünk meg a már üdvözültekkel és kapcsolatot a már elhunytakkal. Mi, 
a zarándok Egyház tagjai kapcsolatban vagyunk a megdicsőült Egyház-
zal és a tisztuló Egyház tagjaival. 

Ahogyan Bíró László püspök atya emlékeztetett rá bennünket: az Is-
tenképűségünk nem annyira abban ölt testet, hogy értelmünk és sza-
bad akaratunk van, hanem abban, hogy „képesek vagyunk kapcsolatot 
teremteni és kapcsolatot megélni”. Mindenszentek és halottak napja a 
kapcsolatainkra irányítja a figyelmünket, amely kapcsolatok nincsenek 
evilági keretek közé szorítva, hanem élők és holtak, zarándokok, tisztu-
lók és üdvözültek egységet alkotunk. 

De mindez talán nagyon idealisztikusan és túlságosan is szépen ér-
kezett volna el hozzánk. Mert halljuk a híreket, hogy Franciaországban 
valami megint nem ezt a harmóniát tükrözi: a közel két éve leégett 
párizsi Notre Dame után most a nizzai Notre Dame székesegyházra 
irányulnak a TV kamerái, és velük figyelmünk is, mert egy embertár-
sunk brutálisan rátámadt másik három emberre, állatként viselkedve 
kegyetlenkedett. Nincsenek szavak, amellyel leírhatnánk mindazt, ami 
történt. Mert valahol az látszik, hogy az a néhány sorral fentebb felma-
gasztalt képességünk, hogy kapcsolatot alakítunk ki és élünk meg, 
mintha nem csupán az elhunytakkal menne egyre nehezebben, de már 
mintha az élőkkel, embertársainkkal, felebarátainkkal is egyre képtele-
nebbek lennénk közösségben élni. Ember az embernek farkasa, ahol a 
jóindulatért köszönet képpen visszaélés lesz, a bizalomért gyűlölet, a 
békejobbért erőszak következik. 

„Maintenant et à l’heure de notre mort” –„most és halálunk órá-
ján”. Lehet, hogy ezekkel szavakkal fohászkodott az a 70 éves asszony, 
akit a terrorista lefejezett; vagy imádkozta a sekrestyés, akinek a torkát 
elvágta, vagy az a fiatal asszony, akit többször megszúrt késével. Nekik 
olyan hirtelen olvadt eggyé a most és a halál órája. 

De vajon miért csak hárman voltak a templomban? Az a terrorista 
tettével Mohamednek akart „kedveskedni”. Az európai keresztény 
miért nem tér be a templomba naponta, hogy a mi Istenünknek ked-
veskedve imádkozzon? Vajon, ha az a terrorista belépve a templomba 
azt látná, hogy férfiak, apák, gyermekeik, anyák, nagymamák, nagypa-
pák térden állva imádkoztak volna, beszélgettek volna az Istennel, ak-
kor is megtenné? Vagy csak így, hogy látja a kiürült templomot, a sok 
hitetlen keresztényt, a halottak napján is csak üzlete után futó világot? 

A párizsi parlament 1 percre felállt néma csendben. Gratulálok! Mi 
lett volna, ha pl. egyet imádkoznak? Ja, hogy nem szabad nekik keresz-
tet vetni, vagy Jézus nevét kiejteni, mert az intoleráns a más vallásúak-
kal? Valami nagyon nem stimmel itt! 

Elérkezett az idő, amikor nem néma csenddel emlékezünk meg a 
temetői síroknál, hanem hitvalló módon imádkozunk, komolyan véve 
mindannyiunk életében, hogy a mi Nagyasszonyunk, Szűz Mária, a Mi 
Asszonyunk, a Notre Dame-unk imádkozzon „érettünk, bűnösökért, 
most és halálunk óráján”! 

 
Anyakönyvi hírek: 

Keresztelés: 

Simon Bulcsú: 2020. október 25. 
Hóbor Hunor Mózes: 2020. október 25. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

November 2, hétfő, Halottak napja 
7 óra: + Szülők, nagyszülők 
18 óra: + Éva testvér 

November 3, kedd, Porres Szent Márton szerzetes, 
12.30 óra: Csótár Jenőné Szabó Mária temetési szentmiséje 
13.30 óra: Kovács Barnabás temetési szentmiséje 
18 óra: A Magdalai Mária imaközösség élő és + tagjai 

November 4, szerda, Borromeo Szent Károly püspök, 18 óra: + Roko-
nok és barátok 

November 5 csütörtök, Szent Imre herceg, 18 óra: + Imre édesapa és 
fia György 

November 6, péntek, 18 óra: + Antal férj, édesapa, élő és + hozzátar-
tozók 

November 7, szombat, 7 óra: + Tibor 
November 8, Évközi 32. vasárnap 

7 óra: + Mária és Sándor szülők 
8.30: (Bazita) 
10 óra: Élő Sarolta 
18 óra: + Szülők, nagyszülők és + Sarolta testvér 


