
 

Az egyházi év vége felé közeledünk, jön az adventi ké-

szület. Ilyentájt amúgy is mérleget készítünk, mi is történt 

velünk/körülöttünk, és a világban. Hát a világ tendenciáival 

súlyos gondjaink vannak. És nemcsak a hívőknek! 

Egyházközségi életünk dolgairól is érdemes elgondol-

kodnunk. Én mennyire vagyok „élő” tagja ennek a na-

gyobb, esetleg még egy-két kisebb „családnak”? Nélkülem, 

vagy épp velem/általam is történnek dolgok? Figyelek-e ar-

ra, amit az Úr pont nekem szánt feladatul? Lehet, sőt való-

színű, hogy csak üzen – egy-egy esemény, homília, egy jó 

könyv, vagy testvéreink szavai/tettei által… 

Adventben érdemes minderre jobban odafigyelnünk, 

hogy lakást vehessen majd nálunk.    Ny. L. 

 

Kedves Testvérek! 

Évközi 32. vasárnapon egy nagyon furcsa szentírási sza-

kaszt ajándékozott nekünk az Egyház. Hét fiútestvér, akikből a 

legidősebb elvett egy asszonyt, de meghalt, mielőtt gyermekük 

született volna. Mózesi törvény szerint ilyenkor a testvérnek 

kellett elvenni az asszonyt, és utódot támasztani testvérének. A 

történet szerint a hét testvér mindegyike sorban elvette az 

asszonyt, de nem született utód.  

A szadduceusok, akik nem hittek a feltámadásban, meg-

kérdezték, hogy ha van feltámadás, kié lesz az örökéletben az 

asszony. Akár a történet hihető is lehet, de magyarázat szem-

pontjából teljesen mindegy, hogy valós történetről van szó vagy 

példabeszédről. A lényeg az, hogy a mai világunkban mit mond 

ez a történet. 

Egy olyan témát világít meg, ami minden kor emberét fog-

lalkoztatja, és még a legbuzgóbb vallási életet élők sem tudnak 

sokszor mit kezdeni vele. És ez nem más, mint a papi nőtlenség, 

a cölibátus. Van két magyarázat, ami leginkább az emberek 

között forog.  

1. Azért van szükség a papi nőtlenségre, hogy a pap osz-

tatlan szívvel szolgálja a rábízottakat, figyelmét csak rájuk for-

dítsa. Szép elmélet, de ez még önmagában kevés lenne, hiszen 

a pap nem kizárólag a hívekért van. 

2. Másik elmélet szerint: az egyházi vagyon miatt volt 

szükséges a cölibátus, hogy a pap halála után ne jelenjenek meg 

az örökösök és ne herdálják el az Egyház vagyonát. Ez az el-

mélet is sántít, hiszen itt megint nem a pap lényegéről van szó. 

Isten megtapasztalásának két megélése van. Az egyik a 

szentségi házasság. Itt az egymás iránti hűséget megélő házas-

párra nézve Isten hűségét tapasztaljuk meg. Aki akkor is hűsé-

ges hozzánk, ha mi hűtlenné válunk. Tulajdonképpen minden 

szentségi házaspáron keresztül mi a hűséges Istennel találko-

zunk. 

A másik tapasztalatunk inkább egy jövőbe mutató jel. A 

feltámadásban már nem házasodnak az emberek. Éppen ezért a 

pap nőtlen életformája a feltámadás állapotának előképe. Ezért, 

amikor a papra nézünk, látjuk a jövőt, a földi életünk utáni ál-

lapotot, ami egy bizonyíték is arra, hogy van örök élet, van fel-

támadás! 

Jelen világunkban, amikor megkérdőjeleződik a házastár-

si hűség fontossága, illetve a papi cölibátus, ez a szentírási rész 

adjon mindannyiunknak bátorítást, hogy a magunk életállapo-

tában megjelenítsük az élő Krisztust! 
Balogh Attila atya 

a Szeminárium rektora 

Este a Senior imaklubban 

„Amerre jársz, védlek, nyomodba lépek.” 

November 7-én este 6 órakor plébániánk emeleti termében 

a Senior klubosok gyülekeztek. Pokriva László plébános úr ér-

kezésére után közös énekkel és imával indítottuk együttlétün-

ket. A kezdőénekünk: „Ne félj, mert megváltottalak / Neveden 

szólítottalak / Karjaimba zártalak / Örökre enyém vagy.”  

Ebből idéztem a címet. Együtt mondtuk a szülők imáját 

Szent Annához, majd könyörögtünk a családokért Szent II. Já-

nos Pál pápa imájával. Felhangzott „Jó az Úrban bizakodni, jó 

az Úr…” 

László atya Lukács evangélistáról és az evangéliumról 

osztotta meg velünk gondolatait. Logikus, jól felépített, néhol 

humorral átszőtt előadásának megértését segítették a kivetített 

képek és gondolatok. Először felvázolta az evangéliumok hát-

terét, hogy keletkeztek, mért olyanok, amilyenek, kiknek íród-

tak. Lukács evangéliuma a legelterjedtebb és a legérthetőbb. 

Érdekes, olvasmányos, könnyen felfogható. Karácsony történe-

te igazán részletesen ebben található.  

Ki is volt Szent Lukács? A szíriai Antiochia városában 

született. Életéről keveset tudunk: csak Pál apostol kolosszei-

ekhez írt levele alapján feltételezik, hogy eredeti foglalkozása 

szerint orvos volt. A legrészletesebben ő írja le a csodák előtti 

betegségeket, azok jellegét, néha anatómiai módon. Ecsettel és 

tollal ábrázolják, attribútuma a szárnyas oroszlán.  

A hagyomány azt tartja, hogy kedvelte a festészetet, kép-

faragást, szónoklatot. Szigorú böjttel és más vezekléssel sa-

nyargatta magát. 84 éves korában vértanúhalált szenvedett. Ró-

mában a Santa Maria Maggiore-bazilikában és Loretóban, Lu-

kács festett. Rómában Ferenc pápa gyakran imádkozik ezelőtt 

a kép előtt, amelynek modellje állítólag Szűz Mária volt. Mivel 

Lukács az előszóban ezt írja: „miután mindennek elejétől fogva 

gondosan a végére jártam” valószínűsíthető, hogy találkozott 

Máriával is.  

Lukács evangéliuma 3 részből áll: Előszó, Jézus gyermek-

kora, Jézus működése Júdeában és Jeruzsálemben. Saját törté-

neteket is megfogalmaz, amelyek más evangéliumokban nem 

szerepelnek. Például a tékozló fiú története, Márta és Mária, az 

emmauszi tanítványok, irgalmas szamaritánus, a dúsgazdag és 

Lázár, a farizeus és a vámos.  

A lukácsi evangéliumot nevezik a Szentlélek evangéliu-

mának, az isteni irgalmasság evangéliumának, szociális evan-

géliumnak is. Az imádság evangéliumának azért nevezik, mert 

Lukács fogalmazta meg a Benedictust, a Magnifikatot és Sime-

on imáját. Evangéliumát átjárja az öröm és hálaadás. Akkoriban 

az asszonyok társadalmi megítélése másodlagos volt, viszont 

Lukácsnál Jézus körül voltak asszonyok, szerepet is kaptak. 

Plébános úr kérdéseket vetített ki azzal a szándékkal, hogy 

közösen beszéljük meg.  

1. Mit jelent számomra az evangélium? 

2.Engedem- e, hogy a szentlélek vezessen? (Hagyjunk teret 

az Istennek, ezt különösen Máriánál láthatjuk. Teljes bizalom-

mal volt az Isten iránt, a Szentlélekre hagyatkozott.)  

3. Olvasom-e rendszeresen a Szentírást? (1. hívd segítségül 

a Szentlelket, 2. olvasd a Szentírást, 3. elmélkedj arról, amit ol-

vastál, 4. imádkozd át az olvasottakat.) A szentmisén is meg-

érinthet Isten üzenete. Tudjunk töltekezni a Szentírással.  

Plébános úr szavai után a hozzászólásokban felmerült, 

hogy a számítógépen/interneten elérhető napi evangélium és az 
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azt követő elmélkedés és ima olvasása is egy lehetőség arra, 

hogy a Szentírásban elmélyedjünk. Elhangzott, hogy ne ragasz-

kodjunk görcsösen a dolgokhoz, váratlanul jöhetnek megol-

dások. Példát hallottunk arról, hogy Isten miként szólít meg 

bennünket a Szentíráson keresztül. Egy 15 évvel ezelőtti törté-

netben Pál Timóteushoz írt sorai plébánosunkat sorsfordító 

döntésre sarkalta: „Vállald a szenvedéseket értem…”  

Fontos gondolatként hangzott el, hogy a Szentírás is oda-

kerülhet az „éjjeliszekrény könyveim” közé. Van, aki imában 

fordul a Jó Istenhez, hogy Rá merjen és tudjon hagyatkozni. 

Szóba kerültek a jelek és a véletlenek. (Az egri érsek szerint a 

véletlen az Isten művészneve.) Nemcsak kapunk jeleket, de 

adunk is. Mi is mondhatunk olyan dolgot a másiknak, ami Isten 

üzenete. Szócsövekké válhatunk Isten kezében. Nemcsak sza-

vakon keresztül, hanem viselkedésünkkel és hozzáállásunkkal 

is, - egyikünk véleménye szerint: „Én erre megyek, úgy gon-

dolom, hogy ez jó út, aki gondolja, jöjjön velem!” 

A hozzászólások után plébános úrnak egy áldással kö-

szöntük meg az előadását, majd együtt énekeltük: „Áldjon meg 

téged az Úr, és őrizzen meg tégedet! / Világosítsa meg az Úr, 

az Ő orcáját terajtad, és könyörüljön terajtad!” 

Szívesen maradtunk még kötetlen beszélgetésre, ahol 

előkerültek a finom sütemények és még birsalmasajtot is kós-

tolhattunk. Pazsiczky Mariann 

 

Bérmálkozóink 

Amikor belépek a terembe mosolygós arcok fogadnak, 

ölelés, pacsi, szia, hogy vagy? Mi van veled? És nevetés. Min-

denki várja ezeket az alkalmakat, hiszen itt László atya beavat 

minket a bérmálkozás rejtelmeibe. Hogy mi is ez pontosan? Ez 

nem „csak” egy szentség, hiszen az Egyház felnőtt korú tagjai 

leszünk. Megkapjuk a Szentlélek ajándékait, hogy mindig meg 

tudjuk vallani hitünket, hogy megerősödjünk, hiszen Jézus is 

ezért küldte el a Szentlelket. Na jó, de erre föl is kell ám készül-

ni, hisz senki nem érti meg egyik napról a másikra, hogy az 

Isten milyen kegyelmeket ad nekünk! Erre jók a hétfő délu-

tánok, amik jó hangulatban telnek, a kezdő ima után beszélge-

tünk, megtudunk fontos dolgokat, mire jó a bérmaszent? Ki le-

gyen a bérmaszülőm? Hogyan kell imádkozni? Milyen a kap-

csolatom az Istennel? És ezekhez hasonlóak.  

Miután minden alkalommal okosabbak lettünk, játszunk. 

Például bérmitivizünk, ami magyarul bérmálkozós activity, de 

vad ping-pong csaták és csocsó-mérkőzésekre is kerül sor. 

Ilyenkor fölszabadulunk egy kicsit, ha még eddig nem tettük. 

De volt már példa, hogy egy sokak által ismert sorozatból ta-

nultuk (Simpson család), hogyan kell imádkozni, hogy ne úgy 

tekints az Istenre, mint valami távoli hatalmas valakire. Viszont 

nem minden órát töltünk ám a teremben!  

A múlt alkalommal például két atyának is rendbe raktuk a 

sírját. Akkor megtapasztaltuk, milyen a csapatmunka, hogyan 

kell a másikra figyelni, és segíteni, mivel az elején kicsit nehe-

zen boldogultunk. Az nem gaz, add ide a seprűt, nekem kell a 

kapa, mit csinálsz, miért nem adod már oda? De aztán hamar 

megtaláltuk a közös hangot, de akadtak még ehhez hasonló 

felszólalások. Viszont kezdünk összekovácsolódni, kezd egy 

nagyon jó közösség kialakulni, és én örülök, hogy így együtt 

tudunk készülni erre a nagyszerű szentségre.  

Egy hete, vasárnap volt a bérmálkozók bemutatása a Szent 

Anna templomban. Előtte mindenki gyónt, hogy tiszta legyen a 

szívünk, majd a Szentmisén felolvasták a nevünket, megerősí-

tettük akaratunkat, hogy vállalunk mindent, ami ezzel jár. Az 

atya megáldott minket, majd két szín alatt áldoztunk. Nagyon 

örülök, hogy ebben az évben én is bérmálkozó lehetek, és hogy 

László atya ilyen sokszínűen készít fel minket. 
Lesták Eszter 

Csillagszemű mindszentysek 

Minden évben már az ősz folyamán megkezdődik az isko-

laválasztást segítő programsorozatunk, melyet mi, a leendő első 

osztályos tanító nénik vezetünk. Ennek keretében a legelső 

program a nagycsoportos óvodások részére meghirdetett rajz-

pályázatunk. Az idén az óvodások kedvenc meséjükről készít-

hettek rajzot különböző technikával. Több mint 80 pályamű 

érkezett szebbnél-szebb, ötletesebbnél-ötletesebb alkotásokkal.  

Ekkor született meg az elgondolás, hogy a gyerekeket lep-

jük meg a rajzpályázat eredményhirdetésén egy mesével. A vá-

lasztás A csillagszemű juhász című mesére esett. A negyedik 

osztályosainkat készítettük fel erre, akik már a kezdetektől, és 

végig a próbafolyamatok alatt is, nagyon lelkesek voltak.  

Segítségünkre volt iskolánk néptánc tanára, Orsi néni és 

dráma tanára, Maya néni. A főpróbát iskolánk alsós diákjai szá-

mára tartottuk meg a szüreti mulatságunk alkalmával, ami nagy 

sikert aratott. Ezt követően a mesét a rajzpályázaton adtuk elő 

a nagycsoportos óvodásoknak. Mindkét alkalommal sok-sok 

elismerő szót, dicséretet kaptak a gyerekek. Ekkor úgy gondol-

tuk, hogy mutassuk meg a mesét másoknak, mert nagyon ügye-

sek a gyerekek.  

Meghirdettük plébániánk közösségének is, és az egyik va-

sárnapi játszóházban - a diákmise után - időseknek, fiataloknak, 

kicsiknek adtuk elő a mesét. Nagy meglepetés volt, amikor fel-

kérést kaptunk az Esztergom-kertvárosi óvoda részéről, hogy 

az óvoda 80. születésnapja alkalmából lepjük meg a gyerekeket 

ezzel a mesével, mivel hallották, hogy mennyire ügyesek diák-

jaink. Így négyszer is alkalmunk volt megmutatni magunkat, 

megörvendeztetni másokat mesejátékunkkal. Nagyon büszkék 

vagyunk 4. osztályosainkra.  

Köszönjük minden pedagógusnak, minden szülőnek a tá-

mogató segítségnyújtást. Isten áldását kérjük mindannyiukra. 

Riglerné Styevola Aranka 

 

Városi gyertyás Rózsafüzér és imalánc 

Október 30-án vasárnap csendes, de magabiztos gyertyák 

imbolyogtak a Széchenyi tér felé. 

Délután 5 órára gyűltünk össze a város különböző része-

iről, hogy a Szűzanya hívására imádkozzunk a békéért, Ma-

gyarország oltalmáért és egy-egy saját szándékért. Gyerekek, 

felnőttek, idősek és fiatalok együtt mondtuk a Rózsafüzért. Már 

homályba borult a tér, hiszen aznap óraátállítás is volt, de gyer-

tyánk fénye és az imánk átvilágította a sötétséget. Hiszünk 

benne, hogy a Szűzanya kiterjeszti fölénk oltalmazó palástját, 

békét ad és meghallgatja imáinkat. 

A járókelők közül sokan figyeltek minket, néhányan pedig 

megálltak és velünk imádkoztak. Talán egyfajta csendes misz-

szió is ez. Velünk volt a Szentlélek. 
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Ádventben újra találkozunk majd. Kedves testvérek, gyer-

tek el minél többen, ne hagyjuk abba az imát! Részleteket a hir-

detésekben és az Esztergom-Hitélet (Mindenki-nek) facebook 

oldalon lehet találni. 

A gyertyás ima napján útnak indítottunk egy városi ima-

láncot is egy vándor Rózsafüzérrel. Egy-egy testvér vagy család 

befogadhatja egy hétre, ha vállalja, hogy egy héten át minden 

nap elmondja az Irgalmasság Rózsafüzérét a fenti szándéko-

kért, majd továbbadja valakinek. A következő gyertyás városi 

imánál útnak fogunk indítani ebből még egyet a nagy érdeklő-

dés miatt, hogy a város minél nagyobb része bekapcsolódhas-

son. Jó, ha nem szűnik meg egyetlen napra sem az imádságunk.  

Ha valaki szeretne bekapcsolódni, tud jelentkezni az em-

lített facebook oldalon is, vagy majd személyesen a téren. Bát-

ran lehet jelentkezni tapasztalat nélkül is, mert a körbenjáró do-

bozkában a rózsafüzér mellett segítség és imaszöveg is találha-

tó. Biztos, hogy kegyelmet hoz ránk ezekben a nehéz időkben. 
Szeder Bernadett OFS 

 

Postaládánkba érkezett: 

Harmonikaest 

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, harmonikaestre 

gyülekeztünk a Mindszenty iskola aulájában. Egy szimpatikus 

zenetanár – Szladik Tibor – Nyergesújfaluról kapta a felkérést, 

hogy egy óra időtartamra hangszerével szórakoztassa az egybe-

gyűlteket.  

Sokan jöttünk össze, megtelt az aula. Szebbnél szebb dal-

lamok hangoztak el, igazi klasszikusok! Szladik Tibor csodála-

tos virtuozitással szólaltatta meg hangszerét. Minden művet 

kotta nélkül játszott, ami önmagában is egy különös, Isten 

áldotta képesség, tehetség. 

Ahogy ott ültem és hallgattam az előadó csodálatos játé-

kát, megrohantak a régi, gyerekkori emlékek… Édesapám több 

hangszeren is játszott, de kedvence a harmonika volt. Minden 

vasárnap délután kiült az udvarra, elővette, megszólaltatta, 

gyakran énekelt is hozzá. Mi köréje telepedtünk, úgy hall-

gattuk, vagy vele énekeltünk. 

Tibor előadása olyan szívhez szóló, szívet melengető volt, 

hogy bizony nem egy dallam hatására elérzékenyültem. Kissé 

szégyenlősen egy-két könnycseppet töröltem le a szemüvegem 

alatt. S ahogy felnéztem, észrevettem nincs miért szégyenkez-

nem… Hiszen az előttem ülők, a másik oldalon ülők között is 

szép számmal akadtak olyanok, akik szintén így tettek. Biztosra 

veszem az egész hallgatóság körében ugyanez volt a helyzet… 

Az előadásban opera és operett részletek, Édith Piaf sanzonok 

és magyar dallamok hangoztak el. Igazán változatos összeállí-

tás volt! Az egy óra olyan gyorsan elszaladt, szinte észre sem 

vettük! 

Köszönet az előadónak és Nyitrai Laciéknak ezért a cso-

dálatos zenei élményért! Mindannyiunk nevében mondhatom, 

minden gondunkat, bajunkat elfelejtettük! 

Szükség van ilyen alkalmakra, hogy a szürke hétköznapok 

megszínesedjenek, és szívünk-lelkünk megteljen a zene gyö-

nyörűségével. Ígéretet kaptunk, ez a harmonikaest az első volt, 

de nem az utolsó… Reméljük és várjuk a folytatást! 

Szenczi Istvánné 
 

Papi korona 

November 16-án tartotta esperes-kerületünk a Papi koro-

nát a pilismaróti plébánián. Bizony, már két éve, hogy ilyen al-

kalomból utoljára találkoztunk. A zsolozsma ima után Török 

Csaba atya számolt be a bazilika felújításáról.  

Maga a folyamat több évre szóló munkát jelent, sok-sok 

szakember/hivatal/szakhatóság is foglalkozik ezzel. Csaba atya 

sok részletet megosztott velünk, ebből néhány dolgot én is 

megosztok olvasóinkkal. 

Ez a hatalmas épület (~5600 m2, 108 m teljes magasság) 

utoljára nagyon régen volt teljes felújításnak alávetve, a két vi-

lágháború is sok maradandó hibát, nem átfogó javítást eredmé-

nyezett. Sőt, már az építés közbeni szünetek (több évnyi félkész 

falazat), és az akkori beázások, az áttervezések sok statikai 

problémát okoztak, ami most került feltárásra.  

A felújítás ütemezése tehát több lépcsős. A lépcsőzet, a 

timpanon és főhomlokzat már elkészült. Jól halad a nagykupola 

teljes rekonstrukciója, kívül/belül. A rézborítás tartó szerkezete 

kovácsoltvas, ami háborús sérüléseket is őrzött. Ennek javítása, 

korrózióvédelme – hogy a műemlékvédelem követelményeinek 

is megfeleljen – sok fejtörést és munkát adott a szakemberek-

nek.  

A kupola alatti belső tér állványozása is mérnöki bravúr: 

függesztett állványzat készült, méghozzá két szinten. A kupola 

ablakpárkányain nyugszik az egyik 40-70 méteres résznek biz-

tosítva munkaterületet, a másik a kupola csúcsából befüggesz-

tett állványzat. Ezekről végezték/végzik az ablakok, a kupola 

stukkók, meg minden kapcsolatos feladatokat. Érdekesség: 

mintegy 40 tonna rézlemezt használnak fel a nagykupola teljes 

fedéséhez… 

A déli kiskupolát le kellett emelni, mivel az 5 tonnás ha-

rang tartó gerendázatát is újra kell építeni. Ehhez azt le kellett 

emelni, de csak a komplett fedés leemelése után volt lehetséges. 

Az északi torony helyzete is siralmas, a beázások miatt a 

fal víztartalma 75%, plusz a galambok „hagyatéka” – oldott ál-

lapotban – szintén beszivárgott. Mindkét torony belső rekon-

strukciója is tervben van, a nyert belső terekben részint dol-

gozói kiszolgáló helységek, adminisztráció, kiállító/látogatható 

terek, egyéb praktikus funkciójú helyiségek nyernek majd ki-

alakítást. 

Nagyon rossz állapotú a szentély fölötti – jelenleg még 

cserép fedésű – tetőzet. Teljes csere szükséges. 

Az orgona teljes felújítása is hatalmas feladat. Mivel 

„fecskefészek” mintájára épült az elmúlt évtizedekben, maga az 

elbontása is izgalmas feladat volt, hogy közben a „maradék” 

össze ne omoljon. Egy pécsi cég végzi a felújítást, 2025 végére 

talán elkészül (miután a helyét is rendbe hozták), plusz egy-

másfél év a helyszíni intonálás (behangolás). Terv szerint 117 

regiszteres lesz majd (a Baróti úr által megálmodott 170 he-

lyett). 

A szentély részen is sok feladat vár még, új kőoltárt ter-

veznek a jelenlegi – utólag épített – szentély hosszabbítás he-

lyett, a régi állapotra így jobban hasonlít majd. A kő aljzat is 

felújításra szorul, a szentélyben teljesen új lesz, az innen 

felszedettből pedig kijavítják a főhajó padlózatát. A főoltárkép 

restaurálása is esedékes, hiszen sokkal élénkebb színű volt 

eredetileg. A kanonoki padsor is karcsúbb lesz 1-1-sorral. A 

szentély kisebb orgonája tönkrement, nincs forrás a felújítására, 

elbontották. 

Ami már látszik: nem lesz felújítva a belső tér, az altemp-

lom, és a három külső falfelület. Ennek több oka is van, nyilván 

a forráshiány: alultervezés, a menet közben megugrott infláció, 

a menet közben felbukkanó rejtett hibák javítási költsége. Becs-

lés szerint az eredetileg betervezet/megkapott összeg mintegy 

65%-ig juttatja el a teljes felújítást… 

Hosszasan beszélgettünk azután a folyamatosan alakuló 

/nehezülő energia válságról. Templomaink finanszírozása egy-

re nagyobb gondot jelent. Pl. a bazilika éves villany fogyasztása 

jelenleg ~ 220 000 kWh, ami a felújítás után a funkció bővü-

lésekkel még növekedni fog. Ráadásul piaci áron kapják a vil-

lanyt – ahogy minden templomunk. (Összehasonításképpen a 

lakossági/támogatott évi fogyasztás ~2700 kWh.)  

Már „beszélgetnek” arról, hogy a mi bazilikánk is „belé-

pőjegyes” lesz – a Szent István-bazilikához és a Mátyás temp-

lomhoz hasonlóan.  
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Természetesen a liturgikus célból érkezők továbbra is díj-

mentesen használják majd. A Szent István kápolna lesz az Oltá-

riszentség őrzési helye, valamint a napi vallásgyakorlat színtere 

a bazilikában. 

Szó került még az új misekönyv használatba vételéről, 

azonban még nem kapta meg minden plébánia kellő számban.  

A jövőt féltő beszélgetésünk folytatódott az ebéd alatt is, 

ahol még sok egyéb pasztorális tapasztalat is szóba került. 
Nyitrai László 

 

A Spori Print Vincze Nyomda támogatása 

Hálásan megköszönjük Vincze Ferencnek a sok éves 

támogatását, amit újságunk és a Plébániai füzetek díjmentes 

sokszorosítását, valamint eseti kéréseink kivitelezését is jelen-

tette. Most ezt a köszönetünket csak megerősítjük, immár leá-

nyának, Víznerné Vincze Ingridnek, aki a tragikus haláleset 

után rögtön jelezte, hogy minden ugyanúgy megy tovább. 

Kiadványaink sok emberhez eljutnak városszerte, az ő hálá-

jukat is tolmácsoljuk.   Plébániánk közössége 

 

FELHÍVÁS Tisztelt Sírhelygondozók! 

A Belvárosi templom kriptájában lévő sírhelyek újrapar-

cellázásra kerültek, ezért adategyeztetésre van szükség.  

Időpont kérésére a 06-20/476-7910 telefonszámon hétfőtől-

péntekig, 14:30 - 15:30 óráig van mód. Kérünk minden hozzá-

tartozót, hogy a sírhelyekkel kapcsolatos szerződéseket, nyug-

tákat legyenek kedvesek az egyeztetés időpontjára elhozni. 

A sírhelyek érvényességi ideje érvényes szerződés hiányában: 

urnasírhely esetén megváltástól számított 25 év  

koporsós sírhely esetén megváltástól számított 60 év 

Hosszabbítás esetén, fenntartási hozzájárulási díj: 

urnasírhely    25 évre 1000,- Ft/év 

koporsós sírhely    60 évre 1000,- Ft/év 

Új sírhely vásárlása esetén: 

koporsós sírhely díja:  1.000.000,- Ft/rendelkezési jog 

szimpla urnasírhely díja:  125.000,- Ft/rendelkezési jog 

dupla urnasírhely díja:  250.000,- Ft/rendelkezési jog 

 

ALAPÍTVÁNYUNK már újra támogatható, adataink: 

 

Röviden… 

 Továbbra is hívjuk és várjuk híveinket az elsőszombati 

Mária tiszteleti imádságunkra (dec. 3. 17 óra, Kerektemplom), 

és az elsővasárnapi keresztutunkra, a kálváriára (dec. 4. 15 óra). 

 Adventi menetrendünk: 

Roráté szentmisék:  

Szent Anna templom: hétfő-kedd-szerda, reggel 6 óra.  

Szent Péter és Pál templom: csütörtök-péntek-szombat 6 óra.  

Adventi vásár lesz Plébániánk javára a Kerektemplomnál lévő 

plébánia udvarán Advent 1-2. hétvégéjén, szombaton és vasár-

nap is 9-13 óráig. 

 Felhívásunkat meghallva bizonyára már mindenki ren-

dezte egyházközségi hozzájárulását, ami – emlékeztetőül – az 

éves nettó jövedelmünk 1%-a. Ha még nem, ezt a sekrestyében, 

irodánkban, vagy átutalással is megtehetjük, hiszen egyház-

községünk támogatása erkölcsi kötelességünk. 

 A Kálvária kápolna felújításáról nincs újabb hírem, leg-

utóbbi keresztutunkon nem láttunk semmi nyomot a beígért 

kezdésből. Viszont a kálvária stációinak a fedéséről beszél-

getünk helyi segítőimmel. Ez ügyben a Polgármester Úrnak is 

jeleztem elképzeléseinket. 

 

Elmegyek és helyet készítek nektek! 

Gondolatok a legutóbbi imaórából 

„Nincs maradandó lakásunk a földön.” Az evangélium 

ezen gondolata sokszor eszünkbe jut, különösen is halottak nap-

ja táján, vagy hozzátartozóink, barátaink eltávozásakor. Az em-

ber – életkorában előre haladva óhatatlanul foglalkozik ezzel a 

gondolattal. De tapasztaljuk azt is, hogy sokan úgy rendezik be 

életüket, hogy ezzel nem akarnak foglalkozni, nem akarnak tu-

domást venni róla… 

„Ha csak ebben az életben reménykedünk Krisztusban, 

minden embernél szánalomra méltóbbak vagyunk.” – olvassuk 

a korintusi levélben Pál apostol fejtegetését a feltámadásról. Ez 

a gondolat egyben összegzi számunkra Jézus tanítását a 

halálról, az életről, az örök életről.  

Tudjuk tehát, hogy az életünk - Krisztusban elrejtve - nem 

csupán ez a pár földi év, pár évtized, hanem ennél sokkal több, 

más. Nekünk konkrét ismereteink, tudásunk persze csak az it-

teni részéről van, odaáti folytatásáról Szent Pál szavaival csak 

tükör által homályosan vannak ismereteink, aminek alapja Jé-

zusba, az Ő tanításába vetett hitünk. Mit is mondott Mesterünk: 

Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és 

bennem is higgyetek! Atyám házában sok hely van, ha nem így 

volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet 

készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, 

újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott le-

gyetek, ahol én vagyok. Jn 14,1-3 

 

Anyakönyvi adatok 

Kereszteltek:   

Sárközi Gusztáv Emíliánó Erős Barbara 

Partali Péter Németh Rita 

Szél Lili Zsuzsanna Szél Kata 

Horváth Máté Zoltán Czifra Bianka 

Elhunytak: 

Schilli István  79 éves 

Markó Jenőné Halász Etelka  79 éves 

Bende Lajos Árpádné Rapai Mária  94 éves 

Lázár Mária  40 éves 

Urbán Gyuláné Kürtösi Mária  89 éves 

Rottár Józsefné Francz Mária  80 éves 

Harsányi Péter  43 éves 

Bádi Józsefné Kiss Edit,  86 éves 

Vincze Ferenc  78 éves 

Horváth Sándorné Borsos Mária Magdolna  90 éves 

Homor Imréné Kovács Mónika Mária  92 éves 
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