
 A Magyar  Szentek Temploma havi tájékoztató lapja – 2018. november 

Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. 

Újabb kettő! 
Jó hírem van; Isten meghallgatja imáitokat. 2018-ban két új boldoggal gyarapodott „A Magyar Szentek és Boldo-

gok Társasága”. Mindkettő fiatal lány és a tisztaság vértanúja.  

 

Anna Kolesárova (1928-1944) szlovák anyanyelvű, Ungviszoka nevű 

településről származik mely Kassa és Munkács között található félúton. 

(A falu 1938 és 1945 között a Királyi Magyarország területe volt.) Anna 

nagyon egyszerű körülmények között élt. Édesapja szigorú, de igazsá-

gos ember volt. Édesanyját korán, tízéves korában elvesztette, így rá 

hárult a házimunka, és gondoskodnia kellett idősebb testvéréről, 

Michalról is.  Rendszeresen részt vett a szentmiséken és az ájtatosságo-

kon, örömmel járult a szentségekhez. A háború idején egy orosz kato-

na ölte meg, mert a fiatal lány a tisztaságát védelmezte. A helyiek ezzel 

a felirattal állítottak emléket neki: „Inkább a halál, mint a bűn.”  

A Szentatya 2018. március 6-án elismerte Anna hősies erényeit. 

 

Antal Veronika (1935-1958) moldvai 

csángó lány, aki Botfalván született. A 

csángó gyerekek életét élte, iskolába 

járt, szorgalmas volt a ház körüli és me-

zei munkában is. Szeretett volna belép-

ni egy szerzetesrendbe, de erre nem 

volt lehetőség az 50-es években, így lett 

harmadrendi ferences, és tisztasági fo-

gadalmat is tett. A faluban nem volt ál-

landó pap, ezért a falubelieknek nyolc kilométert kellett megtenniük, hogy részt vehessenek a szentmisén. A 

mindennapi szentáldozás adott erőt a lánynak az élet küzdelmeiben és a lelki életben történő előrehaladás-

ban. Szentmiséről hazatérőben az útba eső Halasfalva határában megtámadta egy legény, s mert a lány tiszta-

ságát védelmezte, megölte őt. Ferenc pápa idén januárban ismerte el Veronika vértanúságát. A fiatal lány lát-

szólag nem csinált semmi rendkívülit az életében, „csak” ragaszkodott Istenhez, teljesen átadva magát neki.  

Lehetne vitatkozni, hogy miképpen soroltuk őket a fent nevezett társaságba, de teljesen felesleges. A Kárpát-

medence szenteket termő föld mind a mai napig. Ráadásul örömteli, hogy szlovák és román testvéreink is ma-

gukénak érzik őket. „Bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja nektek”— mondja az Úr; folytassuk 

tovább a közös imádságot egymásért, hogy egykor boldog társaságuknak örvendhessünk a mennyben. Ámen! 

Huszti Zoltán  



^ŽŬĂƚ�ŚĂůůƵŶŬ�Ă�ǀĞůƺŶŬ�ƐǌŽŵƐǌĠĚŽƐ�hŬƌĂũŶĄƌſů�ŵŽƐƚĂŶƐĄŐ�Ă�ŚşƌĞŬďĞŶ͕�Ă�ŚĄďŽƌƷƐ�ŚĞůǇǌĞƚ�ŵĞůůĞƩ�ŚĂǌĄŶŬ�ŝƐ�ŬŽŵŽůǇ�ĚŝƉͲ
ůŽŵĄĐŝĂŝ�ŬŽŶŇŝŬƚƵƐďĂ�ŬĞƌƺůƚ�Ăǌ�ƵŬƌĄŶ�ƉŽůŝƟŬĂŝ�ǀĞǌĞƚĠƐƐĞů͘�DŝŶĚĞŬƂǌďĞŶ�ĞŐǇ�ďŽŶǇŽůƵůƚ�ǀĂůůĄƐŝ�ŬŽŶŇŝŬƚƵƐ�ŝƐ�ŬŝĂůĂŬƵůƚ͘ 

��ŬŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ�;ďŝǌĄŶĐŝͬŝƐǌƚĂŵďƵůŝͿ�ŽƌƚŽĚŽǆ�ƐǌŝŶſĚƵƐ�ŚŝǀĂƚĂůŽͲ
ƐĂŶ�ĞůŝƐŵĞƌƚ�hŬƌĂũŶĄďĂŶ�ŬĠƚ�ŽƌƚŽĚŽǆ�ĞŐǇŚĄǌĂƚ͕�ŵĞůǇ�Ă�ŬŝůĞŶĐǀĞŶĞƐ�
ĠǀĞŬďĞŶ�ĞůƐǌĂŬĂĚƚ�Ă�DŽƐǌŬǀĂŝ�WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐƚſů͘��ǌ�Ă�ŐǇĂŬŽƌůĂƚďĂŶ�
Ăǌƚ�ũĞůĞŶƟ͕�ŚŽŐǇ�Ă�ŬŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ�ƂŬƵŵĞŶŝŬƵƐ�ƉĄƚƌŝĄƌŬĂ�Ă�ƐǌŝŶſͲ
ĚƵƐƐĂů� ƂƐƐǌŚĂŶŐďĂŶ�ĞůŝƐŵĞƌŝ� Ğǌƚ� Ă�ŬĠƚ� ĞŐǇŚĄǌĂƚ�ƂŶĄůůſ�ĠƐ�ŚŝƚĞůĞƐ�
ŽƌƚŽĚŽǆ� ĞŐǇŚĄǌĂŬŶĂŬ� –� şŐǇ� ĂůĂƉŽǌǀĂ� ŵĞŐ� ĞŐǇ� ŬĠƐƅďďŝ� ĞŐǇƐĠŐĞƐ�
ĞŐǇŚĄǌĂƚ� -͕� ĂŶŶĂŬ�ŬĠƚ�ǀĞǌĞƚƅũĠƚ�ƉĞĚŝŐ�ǀŝƐƐǌĂŚĞůǇĞǌƚĞ�ƉĂƉŝ�ŵĠůƚſͲ
ƐĄŐƵŬďĂ͘ 
DĄƌ�ĞůĞǀĞ�Ăǌ�Ă� ƚĠŶǇ�ŶĂŐǇŽŶ�ǌĂǀĂƌŽƐ͕�ŚŽŐǇ�hŬƌĂũŶĄďĂŶ�ĞĚĚŝŐ�ŚĄͲ
ƌŽŵ͕� ŵĂŐĄƚ� ŽƌƚŽĚŽǆŶĂŬ� ŶĞǀĞǌƅ� ĞŐǇŚĄǌ� ŵƾŬƂĚƂƩ� Ă� ϵϬ-ĞƐ� ĠǀĞŬ�
ſƚĂ͘� �ǌ� ĂǌĠƌƚ� ƚƂƌƚĠŶŚĞƚĞƩ� şŐǇ͕� ŵĞƌƚ� ĂŵŝŬŽƌ� Ăǌ� ŽƌƐǌĄŐ� ŬŝůĠƉĞƩ� Ă�
^ǌŽǀũĞƚƵŶŝſďſů͕� ĞŐǇŚĄǌŝůĂŐ�ŵĠŐ�ŵŝŶĚŝŐ� Ă�DŽƐǌŬǀĂŝ� WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐ�
ǀŽůƚ� ǀĞǌĞƚƅ� ƐǌĞƌĞƉďĞŶ͘� �ŵŝŬŽƌ� hŬƌĂũŶĂ� ƂŶĄůůſ� ůĞƩ͕� ĨĞůĐƐŝůůĂŶƚ� Ăǌ�
ƵŬƌĄŶŽŬďĂŶ�ĞŐǇ�ƌĞŵĠŶǇ͕�ŚŽŐǇ�ƅŬ�ŝƐ�ůĠƚƌĞŚŽǌŚĂƐƐĄŬ�ƐĂũĄƚ�ŶĞŵǌĞƟ�
ĞŐǇŚĄǌƵŬĂƚ͕�ĨƺŐŐĞƚůĞŶƺů�DŽƐǌŬǀĄƚſů�ĠƐ�<ŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇƚſů�ŝƐ͘�/ŐĞŶ�
Ąŵ͕�ĐƐĂŬŚŽŐǇ�Ğǌƚ�DŽƐǌŬǀĄďĂŶ�ŵĄƐŚŽŐǇ�ŐŽŶĚŽůƚĄŬ͘�SŬ�Ă�ƉŽůŝƟŬĂŝ�

ƐǌĠƚĞƐĠƐ� ĞůůĞŶĠƌĞ�ŵĞŐ� ĂŬĂƌƚĄŬ� ƚĂƌƚĂŶŝ� Ă� WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐ� ƌĠŐŝ� ĞŐǇƐĠŐĠƚ͕� ĞǌĠƌƚ� Ă�ŵĂŝ� ŶĂƉŝŐ� ĂŶŶĂŬ� ƚĞƌƺůĞƚĞ�ŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬ�
ŶĂŐǇƌĠƐǌƚ� Ă� ŬŽƌĄďďŝ� ^ǌŽǀũĞƚƵŶŝſ� ƚĞƌƺůĞƚĠǀĞů͘� �ǌ� ƵŬƌĄŶŽŬ� ĞůůĞŶďĞŶ� ŚĂũƚŚĂƚĂƚůĂŶŽŬ� ǀŽůƚĂŬ͕� ĞǌĠƌƚ� &ŝůĂƌĞƚ� ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂ�
;ĠƌƐĞŬͿ�ŬŝŬŝĄůƚŽƩĂ�Ă�<ŝũĞǀŝ�WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐƚ͕�ĂŵŝǀĞů�ĞůƐǌĂŬĂĚƚĂŬ�DŽƐǌŬǀĄƚſů͘�DŝŶĚĞŬƂǌďĞŶ�ĞŐǇ�ŵĄƐŝŬ�ĞŐǇŚĄǌŝ�ǀĞǌĞƚƅ͕�DĂͲ
ŬĂƌŝũ� ŝƐ�ĞůƐǌĂŬĂĚƚ�DŽƐǌŬǀĄƚſů͕�ĠƐ� ůĠƚƌĞŚŽǌƚĂ�Ăǌ�hŬƌĄŶ��ƵƚŽŬĞĨĄů��ŐǇŚĄǌĂƚ͘��Ąƌ�Ăǌ�ĞůŶĞǀĞǌĠƐďĞŶ�ŬƺůƂŶďƐĠŐ�ǀĂŶ͕�Ă�ŐǇĂͲ
ŬŽƌůĂƚďĂŶ�ŚĂƐŽŶůſ�Ă�ŬĠƚ�ĞŐǇŚĄǌ͕�ŚŝƐǌĞŶ�ĞŐǇŝŬ� ƐĞŵ�ǀŽůƚ�ŬĂŶŽŶŝǌĄůǀĂ�ŵĄƐ�ŽƌƚŽĚŽǆ�ĞŐǇŚĄǌĂŬ�ĄůƚĂů͕� ĂǌĂǌ�ĞŐǇŝŬ� ƐĞŵ�ǀŽůƚ�
ŚŝǀĂƚĂůŽƐ͘��ŐĠƐǌĞŶ�ŝĚĄŝŐ͘�hŐǇĂŶŝƐ�Ă�<ŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ�^ǌŝŶſĚƵƐ�ŽŬƚſďĞƌ�ϭϭ-ĠŶ�ŬĂŶŽŶŝǌĄůƚĂ�Ğǌƚ�Ă�ŬĠƚ�ĞŐǇŚĄǌĂƚ͕�ƷŐǇŚŽŐǇ�
ũĞůĞŶůĞŐ�ŚĄƌŽŵ�ŚŝǀĂƚĂůŽƐĂŶ�ĞůŝƐŵĞƌƚ�ĞŐǇŚĄǌ�ǀĂŶ�hŬƌĂũŶĄďĂŶ͘���ǌĠƌƚ͕�ŚŽŐǇ�ŶĞ�ůĞŐǇĞŶ�ĞŶŶǇŝƌĞ�ƐǌĠƉ�ĠƐ�ŝĚŝůůŝ�Ă�ƚƂƌƚĠŶĞƚ͕�
ƐŽŬĂŶ�ŵĠŐƐĞŵ�ĠƌƚĞƩĞŬ�ĞŐǇĞƚ�ĞǌǌĞů�Ă�ĚƂŶƚĠƐƐĞů͘�^ƅƚ�ĂŶŶǇŝƌĂ�ŶĞŵ͕�ŚŽŐǇ�Ă�DŽƐǌŬǀĂŝ�WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐ�ŵĞŐǀĄĚŽůƚĂ�<ŽŶƐƚĂŶͲ
ƟŶĄƉŽůǇƚ͕�ŚŽŐǇ�ũŽŐƚĂůĂŶƵů�ĂǀĂƚŬŽǌŝŬ�ďĞ�Ăǌ�ƵŬƌĂũŶĂŝ�ĞŐǇŚĄǌ�ĠůĞƚĠďĞ͕�ĠƐ�Ă�ŬĠƚ�ƐǌĂŬĂĚĄƌ�ĞŐǇŚĄǌ�ĞůŝƐŵĞƌĠƐĠǀĞů�ƅŬ�ŵĂŐƵŬ�ŝƐ�
ƐǌĂŬĂĚĄƐďĂ�ŬĞƌƺůƚĞŬ͘��ƉƉĞŶ�ĞǌĠƌƚ�Ă�DŽƐǌŬǀĂŝ�WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐ�ŽŬƚſďĞƌ�ϭϱ-ĠŶ�ĞŐǇ�ƐĂũĄƚ�ƐǌŝŶſĚƵƐ�ŬĞƌĞƚĞŝŶ�ďĞůƺů�ŵĞŐƐǌĂŬşͲ
ƚŽƩĂ�Ăǌ�ĞƵĐŚĂƌŝƐǌƟŬƵƐ�ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƚ�Ă�<ŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ�WĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐƐĂů͕� Ăŵŝ�Ă�ŐǇĂŬŽƌůĂƚďĂŶ�Ăǌƚ� ũĞůĞŶƟ͕�ŚŽŐǇ�Ă�^ǌĞŶƚ�
>ŝƚƵƌŐŝĄŬŽŶ�ŵĞŐƟůƚŽƩĄŬ�ŵŝŶĚĞŶ�ƉĂƉŶĂŬ͕�ŚŽŐǇ�ŵĞŐĞŵůĠŬĞǌǌĞŶĞŬ�Ă�ŬŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ�ƉĄƚƌŝĄƌŬĄƌſů͕� ŝůůĞƚǀĞ�ĂŶŶĂŬ�Ăǌ�
ĞŐǇŚĄǌŶĂŬ� Ă� ƉĂƉũĂŝǀĂů� ƐĞŵ� ĐĞůĞďƌĄůŚĂƚŶĂŬ� ĞŐǇƺƩ͕� ƚŽǀĄďďĄ� Ă� ŚşǀĞŬ� ƐĞŵ� ƌĠƐǌĞƐƺůŚĞƚŶĞŬ� Ăǌ� ĄůƚĂůƵŬ� ŬŝƐǌŽůŐĄůƚĂƚŽƩ�
ƐǌĞŶƚƐĠŐĞŬďƅů͘� �ǌĞŬ� ƐĂũŶŽƐ� ĞůĠŐ� ĞƌƅƐ� ĠƐ� ǀĠƐǌũſƐůſ� ĞƐĞŵĠͲ
ŶǇĞŬ͕� ŚŝƐǌĞŶ� Ăǌ� Ăǌ� ĞŐǇƐĠŐ͕� Ăŵŝ� ĞĚĚŝŐ� Ăǌ� ŽƌƚŽĚŽǆ� ĞŐǇŚĄǌĂŬ�
ŬƂǌƂƩ�ŵĞŐǀŽůƚ͕�ŵŽƐƚ�ǀĞƐǌĠůǇďĞ�ŬĞƌƺůƚ͘�,Ă�Ă� ƚƂƌƚĠŶĞůŵŝ�ǀĞͲ
ǌĞƚƅ� ƉĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐ͕� <ŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇ� ĠƐ� Ă� ũĞůĞŶůĞŐ� ůĞŐŚĂƚĂůͲ
ŵĂƐĂďď�ŽƌƚŽĚŽǆ�ĞŐǇŚĄǌ͕�DŽƐǌŬǀĂ�ŝůǇĞŶ�ŵĠƌƚĠŬďĞŶ�ĞůƐǌĂŬĂĚ�
ĞŐǇŵĄƐƚſů͕�ĂŶŶĂŬ�ďĞůĄƚŚĂƚĂƚůĂŶ�ŬƂǀĞƚŬĞǌŵĠŶǇĞŝ�ůĞŚĞƚŶĞŬ�Ăǌ�
ƂŬƵŵĞŶŝǌŵƵƐ� ũƂǀƅũĠƌĞ� ŝƐ� ŶĠǌǀĞ͘� DĠŐ� ĂŬĄƌ� Ă� ŬĂƚŽůŝŬƵƐ-
ŽƌƚŽĚŽǆ�ŬƂǌĞůĞĚĠƐ�ƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶ�ŝƐ͘ 
&ŽƌƌĄƐ͗�DĂŐǇĂƌ�<Ƶƌşƌ͕�KƌƚŽĚŽǆ�^ǌĞŵůĞ    
  <ŝƐƐ�DĄƚĠ͕�ϳϳϳďůŽŐ͘ŚƵ�ŶǇŽŵĄŶ 

�ǌ� ŽƌƚŽĚŽǆ� ĞŐǇŚĄǌ� ĨĞůĠƉşƚĠƐĞ� ĞŐĠƐǌĞŶ� ŵĄƐ͕� ŵŝŶƚ� Ă�

ŬĂƚŽůŝŬƵƐĠ͘�DşŐ�Ă�<ĂƚŽůŝŬƵƐ��ŐǇŚĄǌ�ĞŐǇƐĠŐĞƐ͕�ĞŐǇ�Ĩƅ͕�

Ă�ƌſŵĂŝ�ƉĄƉĂ�ŬŽƌŵĄŶǇǌĄƐĂ�ĂůĂƩ�ǀĂŶ͕�ĂĚĚŝŐ�Ăǌ�ŽƌƚŽͲ

ĚŽǆ�ǀŝůĄŐďĂŶ�ƐǌĄŵƚĂůĂŶ�ĞŐǇŚĄǌŝ�ǀĞǌĞƚĠƐ� ůĠƚĞǌŝŬ͕�ƐŽŬͲ

ƐǌŽƌ�ĞŐǇŵĄƐ�ŵĞůůĞƩ͘��ŬŝŬĞƚ�ŵŝ�ͣŽƌƚŽĚŽǆŽŬŶĂŬ͟�ŝƐŵĞͲ

ƌƺŶŬ͕�ĂǌŽŬ�Ă�ŬŽŶƐƚĂŶƟŶĄƉŽůǇŝ-ŐƂƌƂŐ�ĞŐǇŚĄǌ�ƚƌĂĚşĐŝſͲ

ũĄƚ�ŬĠƉǀŝƐĞůŝŬ͕�ĂǌŽŶďĂŶ�Ă�ƚƂƌƚĠŶĞůĞŵ�ĨŽůǇĂŵĄŶ�ŶĞŵͲ

ǌĞƟ�ĂůĂƉŽŶ�ĂůĂƉşƚŽƩĂŬ�ŵĄƐ�ƉĂƚƌŝĂƌĐŚĄƚƵƐŽŬĂƚ�ŝƐ͘�1ŐǇ�

ũƂƩ�ůĠƚƌĞ�DŽƐǌŬǀĄďĂŶ�ŝƐ�ĞŐǇ�ŝůǇĞŶ͘��ǌĞŬ�ƐĂũĄƚ�ƌşƚƵƐƐĂů͕�

ŚĂŐǇŽŵĄŶǇŽŬŬĂů� ĠƐ� ƐŽŬƐǌŽƌ� ƚƂƌǀĠŶǇĞŬŬĞů� ƌĞŶĚĞůŬĞǌͲ

ƚĞŬ͘�DŽŶĚŚĂƚŶŝ� ŽůǇĂŶ͕�ŵŝŶƚŚĂ�ŵŝŶĚĞŶ� ŝůǇĞŶ�ŶĞŵǌĞƟ�

ĞŐǇŚĄǌŶĂŬ�ůĞŶŶĞ�ƐĂũĄƚ�ƉĄƉĄũĂ͘ 

 



6]HUHWHWWHO��+iPRUL�%HOLiQ  

$]� LVNROD� NH]GHWpWĘO� V]iPROWXN� D� QDSRNDW� HJpV]HQ� V]HSWHPEHU�
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Qp]W�N�D�)UDGL-ÒMSHVW�UDQJDGyW��$]QDS�LV�SUyEiONR]WXQN�ILOPQp�
]pVVHO��GH�QHP�EtUWXN�VRNNDO�WRYiEE��PLQW�HOĘ]Ę�HVWH�  
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GXOiVLJ�SHGLJ�WiUVDVR]WXQN��+D]DIHOp�D�YRQDW~W�XJ\DQRO\DQ�My�
KDQJXODWEDQ�WHOW��PLQW�RGDIHOp��.pVĘ�GpOXWiQ�pUNH]W�QN�KD]D�  
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YHO��1HKp]�NLHPHOQL� D� VRN�HVHPpQ\���QQHS�� WiERU�� NLUiQGXOiV�� NRQFHUW� N|]�O� RO\DW�� DPL� NXUDWyULXPL�
WDJViJRP�DODWW�PHJYDOyVXOW�� 
$]�HON|YHWNH]Ę�LGĘN�IRQWRV�IHODGDWD�OHV]��KRJ\�D]�DODStWYiQ\�RO\DQ�SiO\i]DWRNDW�pV�IRUUiVRNDW�WXGMRQ�
IHONXWDWQL��DPHO\�HOOHQV~O\R]QL�WXGMD�D]�HJ\UH�FV|NNHQĘ���-RV�IHODMiQOiVRNDW�� 
$]�~M�NXUDWyULXPQDN�,VWHQ�iOGiViYDO�NtVpUW�PXQNiW�NtYiQRN�� 
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Mi Újság? – a Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. Kiadja a Magyar Szentek Plébánia. Megjelenik minden hónap 

első vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Ha a lappal kapcsolatban bármilyen észrevétele van, megteheti a 209-22-24-es telefonszámon 

vagy az 1507 Budapest, Pf.: 70. levélcímen. E-mail:  magyarszentekbp@freemail.hu. Honlapunk: www.magyarszentek.piar.hu. 

A Kruspér utcai kápolnában minden kedden 4 órától szentségimádás és gyóntatás van.  

Kedves Egyházközség!  

Nagyon fontosnak tartom, hogy az eucharisztikus ünneplés (templomba járás) mellett, rálássunk egymás életére is. Olyan al-

kalmak lehetnek ezek, mikor valamilyen rendszerességgel összejövünk, és közös imádságban, beszélgetésben és étkezésben, 

megosztjuk egymással önmagunkat.  

dén elég sokféle hittanos alkalmat alakítottunk ki. Minden korosztály számára van hely és lehetőség. A két „meglepetés cso-

port” az Értékőrzők, az idősek hittanja, minden harmadik szerda este, a mise után a kápolnában és a Baba-Mama napközi 

minden pénteken 17:30-tól a plébánián, melyek váratlan dinamikával fejlődnek.  

A legveszélyeztetettebbek a családosok, életállapotukból adódóan nekik van a legkevesebb idejük egymás társaságára. Mégis 

buzdítalak benneteket, hogy szervezkedjetek! Keressetek havi-kéthavi rendszerességű közös alkalmas időt, amikor össze tu-

dunk jönni itt a plébánián. Ez az egyházközség megmaradásának kulcsa. A többi korosztály találkozói szépen indulnak. Kérek 

mindenkit, hogy járjatok valamelyik plébániai közösségbe is! Üdv, Huszti Zoltán káplán. 

Liturgikus eseme nyek  
Nov. 5-én Szent Imre 

Nov. 9-én a lateráni bazilika felszentelése 

Nov. 11-én Toursi Szent Márton püspök 

Nov. 13-án Magyar szentek és boldogok 

Nov.15-én Nagy Szent Albert püspök 

Nov. 16-án Skóciai Szent Margit 

Nov. 19-én Árpád-házi Szent Erzsébet 

Nov. 21-én Szűz Mária bemutatása  

Nov. 22-én Szent Cecília 

Nov. 25-én Krisztus Király  

Nov. 30-án Szent András apostol 

Templomunk búcsúnapja 
Magyar Szentek és Boldogok ünnepe november 13-án kedden lesz. 

A búcsúi szentmisét az esperes kerület papjaival kedden 19.15 –kor mu-
tatjuk be a Magyar Szentek Templomában.  

A szentbeszédet Sánta Pál erdélyi atya fogja mondani. A szentmisén az 
Imperatrix énekegyüttes énekel. Vezényel: Srajber Zsolt. 

Mindenkit szeretettel várunk a ünnepi szentmisére, és az azt követő 
fogadásra! 

November 18-án áldjuk meg a Szent Erzsébet kenyerét, melyet a testvé-
rek elvihetnek, és az erre szánt adománnyal a Karitászt támogathatják. 

Nov. 25-én vasárnap lesz országszerte a 
SZENT ERZSÉBET-NAPI GYŰJTÉS. 

Az adományokat a szegények megsegítésére, valamint a Katolikus Egyház 

szociális és karitatív  intézményeinek támogatására fordítjuk. 

A Szent Imre-templom bú-

csúnapján 

 november 5-én 19.15 kor 

lesz az ünnepi nagymise.  

Ú jabb vila gme retu  szentségimádás lesz november 24-én! 

 

Ke szu lu nk a 2020-as Nemzetkö zi Eucharisztikus Köngresszusra.  

Ehhez kapcsölö dva Krisztus Kira ly u nnepe nek elö este je re (növ. 24.) isme t szentse gima -

da st hirdetu nk. Ce lunk, högy egyu tt dicsö í tsu k az Olta riszentse gben jelen le vö  Je zust 

szerte a vila gön, e s meghaladjuk a 2017-es szentse gima da si la nc le tsza ma t.  

A Magyar Szentek Templomában  17-18 óráig tarjuk  a szentségimádást, e s 18.30-

kör kezdö dik a szömbat esti mise.  


