
 

Felhívjuk az altemplomba látogatók figyelmét, hogy a villanykap-
csolást mozgásérzékelő vezérli. A kapcsolószekrényben nem szükséges 
további fényeket kapcsolni! Legyünk így is takarékosabbak! 

Akiknek elhunyt hozzátartozója nyugszik altemplomunkban, ők 
igényelhetnek mágneskártyát a Plébánia Hivatalban. Kérjük, hogy 
igényléshez a kripta/urna azonosítót szíveskedjenek előkészíteni! To-
vábbi információért bátran forduljanak hozzánk! 

November 1-jén, kedden lesz Mindszentek ünnepe. Azon a napon 
és másnap, reggel 7 és este 6 órakor lesznek szentmisék. Mindenszen-
tek estéjén a szentmisét követően közösen lemegyünk az altemplom-
ba, ahol megemlékezünk mindazokról, akik plébániánk tagjai közül az 
elmúlt évben költöztek az örök hazába. Halottak napján a szentmiséket 
az altemplomban tartjuk. Az esti szentmise után elimádkozzuk a halot-
takért végezhető litániát. Az ünnepekhez kötődően teljes búcsút is 
lehet nyerni, amelyet a tisztítóhelyen levő lelkek javára fel lehet aján-
lani. Ennek feltételei: kegyelem állapota, szentáldozás és imádság a 
szentatya szándékára, valamint november 1 és 8 között temetőlátoga-
tás és ott imádság a meghaltakért, vagy pedig halottak napján egy 
templom vagy kápolna meglátogatása és imádság, valamint a szokásos 
feltételek. 

A Jézus Szíve Ferences templomba érkezik a Medjugorje-i Béke Ki-
rálynője Monstrancia. November 1-jén, Mindenszentek napján egész 
napos Szentségimádást tartanak, ezáltal is bekapcsolódva a békéért 
folytatott imádságba. 

A Nemzeti gyásznap előestéjén, november 3-án lesz a 
Mindszentyneum vendége Eperjes Károly, Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
magyar színművész. A beszélgetés előtt 17 órától vetítik a Magyar Pas-
sió című filmjét. A belépés díjtalan, de regisztrációhoz kötött. További 
információk a múzeum honlapján. 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 
és pénteken az esti szentmise előtt 17 órától lesz Szentségimádás, 
majd a szentmise, elsőszombaton pedig a 7 órakor kezdődő szentmise 
előtt 6 órától imádkozzuk el a fatimai rózsafüzért. 
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Defunctus adhuc loquitur 
 

Ha valaki végigmegy a múlt héten megnyílt Mindszentyneum eme-
letein, végignézi a kiállított tárgyakat, elolvassa az ismeretterjesztő 
feliratokat, belehallgat egy-egy rádióbeszédbe, korabeli TV adásba, 
szinte megelevenedik előtte az elmúlt század második felének törté-
nelme. A Mindszenty életét bemutató szinten végigmenve az az érzé-
sünk támadhat, hogy a végzet felé rohanunk. De a történelem fekete 
szálai közé aranyszálat sző a történelem Ura, mert ahogyan Szent Pál 
apostol fogalmazott: „amikor elhatalmasodott a bűn, túláradt a kegye-

lem” /Róm 5,20/. 
És katartikus érzés, hogy a sötét korok és történések bemutatása 

után nem véget ér az út, hanem noha legyőzni vélték a bíborost, hiszen 
elűzték és meghalt, mégsem tudták elnémítani. Hiszen a sötét termek-
ből tovább haladva egyre inkább kivilágosodik minden, és elérkezünk 
egy hófehér teremhez, aminek közepén egy sír áll, a bejáraton pedig 
arany betűkkel: „Defunctus adhuc loquitur” – vagyis „Holtában is be-
szél”. 1975-ben Franz König bécsi érsek, bíboros fogalmazta meg eze-
ket a szavakat, amikor Mariazellben eltemették Mindszenty József földi 
maradványait, ahol pár hete zarándokként mi is imádkozhattunk. 

De nemcsak Midszentyre lehetnek igazak ezek a szavak. Az elkövet-
kező napokban sokan keresik fel elhunyt szeretteik sírjait, helyeznek el 
egy-egy szál virágot, vagy koszorút, gyújtanak mécsest. Mi hívő katoli-
kusok azonban még egy plusz „dolgot” is teszünk. Imádkozunk! Az 



imádságban Istennel beszélgetünk. De imában szólunk a szentekhez, 
angyalokhoz és az imádság lehet az az alkalom is, amikor elhunyt sze-
retteinket megszólítjuk. Holtukban is beszélnek! Nem némultak el 
örökre, csak figyelni kell arra, amit üzennek, tanítanak.  

Hiszen ők számunkra fontosak! Ahogy Benjámin László fogalmaz: 
„Emléknél többek ők”. Így járjuk a temetőket, lépkedünk a sírok között, 
meg-megállunk és elgondolkodunk az élet végső kérdéseiről és elhunyt 
szeretteink életéből olvassuk ki a választ mindarra, ami bennünk kér-
dés, számunkra ismeretlen, hiszen ami nekünk még csak hit és remény, 
azok nekik már valóság és örök. Holtukban is beszélnek hozzánk. 

 

Ima a Szombathelyi Egyházmegyéért 
Mindenható Örök Isten, áldd meg, oltalmazd, és töltsd el kegyelmed-

del egyházmegyénket!  
Áldd meg papjainkat, szerzeteseinket és papnövendékeinket! Add, 

hogy őrizzék az imádság lelkületét, és a nagylelkű, szolgáló szeretet 
útját járják! Add, hogy hűségesek maradjanak a kereszthordozás idején 
is!  

Áldd meg egyházmegyénk családjait! Adj a házastársaknak hitet, hű-
séget és őszinte szeretetet!  

Áldd meg fiataljainkat! Segítsd őket, hogy növekedjenek a szív böl-
csességében, az irántad és a felebarát iránti szeretetben!  

Áldj meg egyházmegyénkben minden Téged követő keresztényt, és 
áldd meg mindazokat, akik talán még nem is tudják, de utánad vágya-
koznak! Fölajánlom imádságomat, szenvedésemet, szeretetemet egy-
házmegyénk egész közösségéért.  

Boldogságos Szűz Mária, Egyházunk Anyja – könyörögj értünk! 
Szent Márton, egyházmegyénk védőszentje – könyörögj értünk! 
Egyházmegyénk összes szentjei és boldogjai - könyörögjetek értünk! 

Ámen. 
 

Plébániánk novemberi imaszándéka: A kertvárosi és a bazitai temp-
lom hirdesse Isten dicsőségét. Hálából a mesteremberek által elvégzett 
munkáért és, hogy az itt élők is elkötelezett hívő életet éljenek! 
 

Anyakönyvi hírek: 
Keresztelés 

Rabi Botond Bence: 2022. október 23. 
Gáspár Szonja Regina: 2022. október 23. 

Isten éltesse közösségünk új tagjait! 
 

Temetés 

Gyenese Ferenc: 2022. október 25. 
Horváth Zoltán: 2022. október 26. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
Október 31, hétfő, Boldog Romzsa Tódor püspök és vértanú, 

7 óra: +József férj, édesapa, +Katalin édesanya 
November 1, kedd, Mindenszentek,  

7 óra: + Mariann és Győző szülők 
18 óra: +József férj, édesapa, nagyapa, após 

November 2, szerda, Halottak napja, 
7 óra (Altemplom): + Szülők, nagyszülők 
18 óra (Altemplom): + Éva testvér 

November 3, csütörtök, Porres Szent Márton szerzetes, 
15 óra: Németh Lászlóné Balatoni Anna temetési szentmiséje 
18 óra: + Margit és József szülők 

November 4, péntek, Borromeo Szent Károly püspök,  
18 óra: Élő Éva és a Karitász minden önkénteséért 

November 5, szombat, Szent Imre herceg,  
7 óra: + Imre édesapa és fia György;  

November 6, Évközi 32. vasárnap 
7 óra: + Károly és Ilona szülők 
8.30 (Bazita) 
10 óra: élő Sarolta 
18 óra: + férj édesapa, nagyapa és a tisztítótűzben szenvedő 
lelkekért 

 

Szentmise szándékok előjegyeztetésére van lehetőség a következő 
év első felére. Bátorítom a híveket, hogy szentmisével emlékezzenek 
meg egy-egy élő, vagy elhunyt szerettükről, vagy életük különböző 
helyzeteit ajánljuk a szentmiseáldozattal együtt Isten irgalmába! Aznap 
az esti szentmisét követően közbenjáró imára és szentségimádásra 
várjuk a híveket! 

Az Altemplom Mindenszentek ünnepéhez kapcsolódóan novem-
ber 2-ig reggel 7 és este 7 között lesz nyitva. Kérjük, hogy aki szívesen 
vállal imaszolgálatot, vagy altemplom felügyeletet - akár csak egy órára 
is – kérjük, jelezze a sekrestyében! 


