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FELHÍVÁS
Hétfői szentmisén a halottainkra emlékezünk.
Novemberi hónapban a halottainkra emlékezünk, ezért a hétfői szentmisén
az elhunyt szeretteinkért imádkozunk.
A templomban elhelyezett fehér borítékba található papírra írják rá az
elhunyt hozzátartozó nevét, akiért szeretné a misét mondatni és helyezzék
a borítékba az erre szánt pénzösszeget is.
A borítékot adják át Tóni atyának, esetleg Sándor atyának vagy a
Sekrestyés úrnak.
A hétfői misén azon a héten átadott borítékokban lévő nevek lesznek
felsorolva.

Michels Antal plébános

KARITÁSZ FELHÍVÁS
Az ünnepek közeledtével ismét lesz tartós élelmiszergyűjtés a
Templomban található Szent Antal szobor előtt elhelyezett kosárban.
Kérjük, aki teheti, adakozzon a rászoruló embertársai javára akár
anyagilag, vagy akár tartós élelmiszerrel. Az élelmiszereknél figyeljünk
oda, hogy ne legyen lejárt szavatosságú!
A korábban meghirdetett cipősdoboz akcióval kapcsolatban szeretnék egy
helyesbítést közölni, hogy nem kérjük becsomagolva az ajándékokat,
hanem csak egy ünnepi tasakba helyezzék a kívánt ajándékot, mert úgy jól
látjuk, melyik gyermek örülne neki
Nagylelkű adományaikat Isten nevében nagyon szépen köszönjük! Áldja
meg önöket az Úr!

Varga Éva Karitász csoportvezető

ÁTADTÁK A MINDSZENTY-EMLÉKÉRMEKET
Mindszenty-emlékéremmel tüntették ki Bíró László
katolikus tábori püspököt, a Regnum Marianum katolikus
közösséget és a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskolát
3-án.
A Mindszenty József egykori esztergomi érsekről,
hercegprímásról elnevezett elismeréseket Lezsák Sándor, az
Országgyűlés alelnöke, a Mindszenty Társaság ügyvezető
elnöke adta át az Országház Vadásztermében.
A Regnum Marianum közösséget több mint százéves, magas
színvonalú ifjúságnevelő, közösségteremtő tevékenységéért, a
kereszténységet megtartó és megőrző lelkiségéért, nemzetünk
összetartozását segítő szolgálatáért tüntették ki.
A közösséget méltató Soós Viktor Attila, a Mindszenty Társaság
tagja felidézte: a Regnum Marianumot a 19. század végén
Budapest külvárosában alapították olyan papok, akik
felismerték, hogy a nehéz sorsú gyerekeknek közösségre van
szükségük, ahol nevelőik nemcsak hittanra tanítják őket, hanem
egész étere szóló mintát is adnak nekik.
A mozgalom vezetői szerzetesi élethez hasonló, fogadalom
nélküli közösségben éltek, és igyekeztek a nagyvárosi
körülményekhez igazítva megújítani a papi szolgálatot.
A kommunizmus idején a regnumi papok többszöri
fenyegetésre sem voltak hajlandók feloszlatni a közösséget.
Házukat 1951-ben elvették, az itt élő papokat plébániákra
helyezték, de a közösség élete titkokban lakásokon, erdőkben
folytatódott – mondta Soós Viktor Attila. Hozzátette: a
kitüntetés nem a múltról, hanem a jövőről szól, a közösség ma
is virul és működik.
A kitüntetést a mozgalom nevében Monostori László, a Regnum
Marianum közösség házfőnöke vette át. Magyar Kurír
SZÜRETI BÁL A PLÉBÁNIÁN
A Horváth Mihály tér névadója nem gondolta volna, hogy október 28-án a
téren található Plébánián a TURMIX együttes fog fellépni és szórakoztatni
a nagyérdeműt. Pontosabban ősz búcsúztató szüreti bálra.
Este hat órakor kezdődött a talpalávaló. A vendégek elhelyezésére

felállított asztalok köré újabb és újabb székeket kellett az irodákból hozni,
a tizenhét gyermekes családban született Horváth Mihály testvéreivel már
csak a lépcsőházban fért volna el.
A zenekarvezető Vinczi Péter régi zenésztársaival, valamint újakkal
kiegészülve színvonalas programot állított össze. Játszottak magyar és
külföldi slágereket.
A felújított parókia ámulatba ejtette az érkező vendégeket. Tóni Atya
elmondása szerint ez nem jöhetett volna létre, ha nincs gyülekezeti
támogatás és pályázati lehetőség.
A táncosok között voltak kezdő és haladó párosok, mindenki jól
szórakozott. Az első szünet után az összes férfi elkelt és a vonatozás sem
maradhatott el.
A kellemes hangulatot fokozta a tavalyi bor és italok mellé Évi
(háziasszony) által készített körözött, és hagymás-zsíroskenyér. A bálozók
finom házi süteményekkel bővítették a kínálatot.
A szombat esti Szüreti Bál résztvevői nemcsak jól érezték magukat a
kulturált környezetben, hanem azt az üzenetet is közvetítették, hogy van
értelme kimozdulni, jóbarátok közt lenni.
Az újabb találkozás reményében, köszönjük a lehetőséget!

Egy bálozó
HÍVOM A CSALÁDOKAT - 2017. november (I.)
Hívom a családokat, házaspárokat, jegyeseket és
szerelmeseket, a családokat szerető szerzetes- és
paptestvéreket, és mindenkit, aki a család és az élet mellett
áll!
Folytatjuk azoknak a gondolatoknak ismertetését, amelyek
Ferenc pápa tanításából alapul szolgáltak a Családok 9.
Világtalálkozójára
felkészítő
lelkipásztori
útmutató
összeállításánál.
A teremtés egységes egész. A világon mindent, ami létezik,
Isten teremtett, magán viseli a Teremtő keze nyomát. Minden
létező ezért összefüggő egységet alkot, minden összefügg
mindennel. Isten szeretetével mindent és mindenkit magához
vonz, szeretete mindent felemel. Emberi méltóságunk eredete
az, hogy Isten-képmásai vagyunk, forduljunk tehát az Ő
szeretetével mindenhez és mindenkihez. Ennek a szeretetnek az
eltorzítása ugyanakkor mindent megront, – saját belső
életünket, családi életünket, a földkerekség minden népének
életét, de magának a Földnek a jólétét is. Elválaszthatatlan
kapcsolatban áll egymással a természet és a létező javak
elosztásának igazságossága, a társadalom jóléte és a béke ügye.
[...]
Nagy megrázkódtatást okoz, ha a családban fogyatékos
gyermek születik. Hogyan tudjátok gyerekeiteknek
megmagyarázni, hogy Isten az ilyen gyerekeket is, és szüleiket
is maradéktalanul szereti? Idézzetek fel saját életetekből, vagy
rokoni, ismerősi körből eseteket, amelyekben az segített egy
családi probléma megoldásában, hogy az érintettek nem saját
– vélt, vagy valóságos – érdekeiket akarták érvényre juttatni,
hanem a másik fél javát keresték!
A teremtett világ maga figyelmeztet: egyre több zavar
keletkezik működésében olyan károk miatt, amelyeket az Isten
teremtette javak felelőtlen használatával és a velük való
visszaéléssel az ember okozott. Az ember magát a természet
urának és birtokosának képzelve felelőtlenül visszaél erejével és
kizsákmányolja a földet. A bűn által megsebzett emberi szívben
lakozó erőszak beteggé teszi a talajt, a vizet, a levegőt és az
élőlényeket. Ezért a legelhagyatottabb és legsanyargatottabb
szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és beteggé vált
Földünket (vö. LS 2.). Boldog VI. Pál pápa már 1970-ben
hangsúlyozta, hogy ökológiai katasztrófa fenyeget, az
emberiség magatartásának gyökeresen és sürgősen meg kell
változnia. Ha a legrendkívülibb tudományos eredmények, a
leglenyűgözőbb technikai vívmányok és a legcsodálatosabb
gazdasági növekedés nem járnak együtt valódi szociális és
erkölcsi fejlődéssel, akkor ezek végül az ember ellen fordulnak.
Hogyan tudjátok a családban tudatosítani, hogy
környezetünkért mi is éppen annyira felelősek vagyunk, mint

a szomszédunk? Mi segít gyerekeiteket környezetbarát, a
közjóért felelősen dolgozó emberekké nevelni?
Assisi Szent Ferenc még a parányi teremtményeket is a testvér
vagy a nővér névvel illette. Ezt a meggyőződést nem szabad
észellenes romanticizmusként lebecsülni, mert hatással van
szabad
választásainkra,
amelyek
meghatározzák
viselkedésünket. Ha e nélkül az ámulatra és csodálkozásra való
nyitottság nélkül közelítünk a természethez és a környezethez,
ha a világgal való kapcsolatunkban többé nem beszélünk a
testvériség és a szépség nyelvén, akkor az erőforrások uraként,
fogyasztójaként vagy puszta kizsákmányolójaként fogunk
viselkedni, és képtelenek leszünk határt szabni közvetlen
érdekeinknek. Ha ellenben átérezzük, hogy szoros egységben
vagyunk mindennel, ami létezik, a mértéktartás és a törődés
magától megszületik. Szent Ferenc szegénysége és
egyszerűsége nem merőben külső aszketizmus volt, hanem
gyökeres lemondás arról, hogy a valóságot puszta használati
tárgyként kezelje, amely felett az ember korlátlanul
rendelkezhet. (vö. LS 11)
A Teremtő Isten az általa teremtett világot az emberre bízta (l.
Ter 1,28), az ember ezzel felelős gazdájává vált a világnak, de
nem teljhatalmú tulajdonosává. A saját magatok által
létrehozott családi otthonotoknak tulajdonosai, vagy gazdái
vagytok?
- folytatása következik Bíró László tábori püspök, MKPK Családbizottságának elnöke,
Magyar Katolikus Családegyesület elnöke

