
Ezen a vasárnapon a perselyadományaikat a Katolikus Karitász javára 
gyűjtjük, valamint megkezdjük plébániai adománygyűjtésünket, amelyet 
karácsony közeledtével juttatunk majd el a rászorulóknak. Kérjük, hogy a 
járványra való tekintettel, az erre szánt adományaikat ne tartós élelmiszer, 
hanem készpénzben ajánlják fel, amelyből majd önkéntesek vásárolnak ter-
méket! Köszönjük nagylelkű segítségüket! 

Mai napon az esti szentmise előtt, 17.40 perctől tartjuk a Szent Rita 
imaalkalmunkat. Kapcsolódjunk be minél többen, kérjük közbenjárását a 
reménytelennek látszó helyzetekben! 

A plébánia hivatalban a jövő héttől a személyes ügyfélfogadás a koro-
navírus-járvány miatt korlátozódik. Ügyeik elintézése érdekében forduljanak 
hozzánk telefonon vagy e-mailen. Csakis a legszükségesebb ügyekben keres-
sük fel személyesen a hivatalt! 

November 24-én, kedden az esti szentmise után közbenjáró imádságra 
és szentségimádásra várjuk a kedves Testvéreket. 

November 27-én, pénteken 17 órától folytatódik az imaiskola: evangé-
liumról közös elmélkedés, 18 órakor szentmise, amelynek végén 19.30-ig 
szentségimádás lesz. 

November 28-án, szombaton lesz templomunk felszentelésének évfordu-
lója. Reggel 7 órakor szentségkitétel, Olvasmányos imaóra és Reggeli dicsé-
ret. Egész nap be lehet térni Jézushoz, de a nap folyamán lesznek közös, 
vezetett imádságok, melyek részletei a kihelyezett plakáton olvashatók. Kér-
jük, hogy aki akár csak egy fél órára is biztosan tud szentségőrzést vállalni, 
iratkozzon fel a sekrestyében! 18 órakor ünnepi szentmise, utána 19 órától 
zenés imádság Dankos Attila orgonakíséretével. A projektbemutatót elha-
lasztjuk. 

Arra a napra tervezett közös koszorúkötés idén sajnos elmarad. Bíztatjuk 
Önöket, készítsen odahaza adventi koszorút, amelyeket november 29-én, 
advent első vasárnapján a 10 és 11 órai szentmise keretében megáldunk. A 
10 órai szentmisére különösen is várjuk a gyermekek és családjaikat, a töb-
biek a 11 órakor kezdődő szentmisére várjuk.  

Adventben minden reggel 6 órakor hajnali szentmisére várjuk a Testvére-
ket. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az 
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni. A kiala-
kult helyzetben a legegyszerűbb a banki átutalás. Ehhez kapcsolódóan in-
formációkat a honlapunkon találnak. Akinek a postai csekkes feladás a köny-
nyebb csekket talál az újságos asztalon. Minden adományt hálásan köszö-
nünk! 

Plébániai Hírlevél 
 

2020. november 22. 
Krisztus, a mindenség királya 

 
 

 
 

 

Szent ez a hely 
és sérthetetlen 

November különö-
sen is szépnek tűnik számomra. Már az eleje is, hiszen minden-

szentek ünnepével valami különösen nagy közösség lett egyetlen napon 
megünnepelve: azok, akik már célba értek, az üdvözült lelkek, akik már az 
angyalok karával együtt dicsőítik Istent és a Jelenések könyvének varázs-
latosan képies megfogalmazásával élve: „Éjjel-nappal folyvást ezt zeng-
ték: „Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, aki van és aki 
eljő!” Míg az élőlények dicsőséget, áldást és hálát zengtek a trónon ülő-
nek, az örökkön-örökké élőnek, a huszonnégy vén leborult a trónon ülő 
előtt, és imádta az örökkön-örökké élőt. Koszorújukat a trón elé tették és 



zengték: „Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a 
tisztelet és a hatalom, mert te teremtetted a mindenséget, akaratod hí-
vott létre és teremtett mindent.” /Jel 4,8-11/. 

Már akkor valami olyan titokzatos helyet pillanthattunk meg, amely a 
maga teljes valóságában itt a földön sohasem fog kibontakozni, mert 
ennél sokkal több, szebb, jobb, igazabb. Mert az a mennyei Jeruzsálem – 
aminek a földi templom csak előképe, gyenge mása – oly módon az Isten 
szentélye, ahogy az itteni csak próbál lenni. 

De legalább próbál lenni! Ám ezt nagyon fontosnak tartom! 
És most valószínű, hogy darázsfészekbe nyúlok…: Nyáron értetlenül 

állt a „keresztény” világ az előtt a tény előtt, hogy a török elnök bejelen-
tette: újra nagymecsetként fogják használni az egykor keresztény temp-
lomot, a Hagia Sophia bazilikát. Illetékesek próbáltak fordulni UNESCO-
hoz, bírósághoz, ide-oda, mondván, hogy félő, hogy a kulturális öröksé-
günk sérülni fog. Nem mondom, hogy Erdoğan döntése jó lépés volt, de 
az nem volt furcsa, hogy Kemal Atatürk rendelete óta évtizedeken ke-
resztül múzeum volt? Azt senki nem rótta fel, mert inkább legyen „sem-
leges terület”, pl. múzeum, mintsem imahely – gondolják sokan. És tet-
szik, nem tetszik, de záros határidőn belül, július 24-én használatba vet-
ték, vagyis közösen imádkoztak benne. Ott, a hol a „keresztény turista” 
eddig csak fényképezett, nézelődött, bámészkodott. Persze a „keresztény 
turista” ezután is bemegy, bámészkodik és sutyiban kattint pár fényképet 
(mert őneki ne mondják meg, hogy mit szabad és mit nem…), meg amúgy 
is „ez a nagy épület” a „mienk volt”. … - Nem folytatom, mert nem ez a 
lényeg. 

Hanem a lényeg az, hogy van nekünk itt egy templomunk, amelyik a 
héten ünnepli 16. születésnapját. Nem antik, nincsenek bizánci múltból 
tégladarabok, nincsenek évszázados mozaikok, sem mennyezetről lelógó 
hatalmas és csodálatos csillárok. De templom! Felszentelt hely! Nem mú-
zeum és nem imaterem! Templom, ahol újra és újra jelenvalóvá válik 
Krisztus keresztáldozata, hallgatjuk Isten szavát, és közösségbe kapcso-
lódva imádjuk a mi Istenünket. Az Egyház ettől lesz Egyház, hogy Istent 
imádja és a hétköznapi életében is ez vezeti, közösségben gondolkodását 
pedig megalapozza. 

„De hát Isten mindenhol jelen van, nem kell ahhoz templomba men-
ni!” – mondta kissé provokatívan egyszer egy hölgy. Milyen érdekes, 
hogy addig a hittanos ismeretig még nyitott a szív, hogy Isten mindenhol 
jelen van, de miért nem az a következtetés, hogy éppen ezért a temp-

lomban is? És, ha az ember kiszakít egy darabot a teremtett világból és 
azt mondja: „Ez az Isten háza és a mennynek kapuja!” /Ter 28,17/, akkor 
mi igenis itt még inkább kapcsolatban akarunk lenni az Istennel! 

Most már több mint másfél évtizede áll ez a templom. Mint ember al-
kotta épület bizony folyamatos állagmegóvásra és felújításra szorul. Csa-
kúgy, mint mi hívek, akik élő kövekből emelt templomot alkotunk. A 
templom, mi, hívek, és hívők közössége tökéletlenek vagyunk, csak pró-
báljuk megjeleníteni azt a tökéletes közösséget és tökéletes helyet, ami a 
mennyei liturgiának színtere. De legalább próbáljuk! Ha erre törekszünk, 
akkor sosem lesz csak múzeum, vagy imahely, mert „Ezt a helyet az Úr 
alkotta, mindennél drágább Szentség, Szent ez a hely és sérthetetlen!” 

 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Simon Géza: 2020. november 18. 
Nyugodjék békében! 

 

Keresztelés 
Gondos Dominik: 2020. november 15. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
November 23, hétfő, Szent I. Kelemen pápa; Szent Kolumbán apát, 7 óra 
November 24 kedd, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, vértanúk,  

8 óra: + Dr. Berta László temetési gyászmiséje 
12.30: + Lukácsffy Dénes László temetési gyászmiséje 
18 óra: Hálából unokáért és gyógyulásért 

November 25, szerda, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú,  
7.30: + Vincze János temetési gyászmiséje 
18 óra: + Szülők, nagyszülők és Jolán testvér 

November 26, csütörtök, 18 óra: Család élő és + tagjai 
November 27, péntek, 18 óra: Élő hozzátartozók 
November 28, szombat, Templomszentelés évfordulója;  

18 óra: Plébániánk híveiért 
November 29, Advent 1. vasárnapja 

6 óra: + János és Lenke szülők 
8.30 (Bazita): 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya 
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra: Sándor, Stárics és Beke család + tagjai 


