EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
November 4. Évközi 31. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcserére kerül sor a kápolnában.
November 7. szerda: Indul a Prohászka mozi 15.30-kor a plébánia közösségi termében. A film címe: Egy
élet Afrikáért – Albert Schweitzer élete. Vili Edit és János sok szeretettel várja az érdeklődőket a vetítésre.
November 8. csütörtök: A kápolnában a 18 órai szentmisében a plébániánkon a bérmálás szentségének felvételére készült felnőtt katekumeneket bérmál Spányi Antal megyés püspök.
November 9. péntek: A Lateráni bazilika felszentelésének ünnepe. A Jézus Szíve templomban a reggel 7
órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk a kápolnában az esti a szentmisét követően
csendes szentségimádást tartunk.
November 10. szombat: Nagy Szent Leó pápa és egyháztanító emléknapja. 16.30-tól közös imaórát, majd
17 órakor koncelebrált püspöki szentmisét tartanak a Magyar Szent Család tiszteletére rendezett egyházmegyei ünnepségen. Spányi Antal megyés püspök az egyházközségekből érkező családok jelenlétében Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéi előtt – a magyar Szent Család oltalmába ajánlja a családokat. Ezen a napon nálunk 18 órakor nem lesz szentmise.
November 11. Évközi 32. vasárnap.
* * *
Erzsébet napi ünnepségünkre hívjuk kedves Nyugdíjas Testvéreinket 2018. november 17-én 15 órára a
VOKE-ba. A VOKE új helye, a Lövölde út 46 szám alatt található, (A Kodály iskola mögött).
Megváltozott az urnatemető szabályzata. Az urna hellyel rendelkezők számára a sekrestyében átvehető.
Felajánlottak egy számítógép asztalt, fiókos polcrendszerrel, CD és DVD oszlopokkal (4m hosszú) 5 éves,
elvihető. Érdeklődni a 06 30/523-8134-en lehet.

Templomunk a zarándokok és az urnahely látogatók előtt november 4-én még 9 – 17
óra között kereshető fel. Ezt követően hétköznap 17- 18.30-ig, vasárnap 7- 10.30 –ig látogathatók az urnahelyek.

JELES NAPOK
November 4. – Nemzeti gyásznap
Ezen a napon a szovjet néphadsereg páncélosai Szolnokról Budapestre vonultak: segítségükkel megkezdődött a „rendteremtés”. Az új forradalmi munkás-paraszt kormány, melynek vezetője Kádár János volt, fegyveres erőszakkal számolta fel az október 23-án kitört forradalmat. Huszonkét nap alatt a szovjet túlerő vérbe
fojtotta a magyar forradalmat. Budapesten befejeződtek a harcok; csak a Mecsekben, a Mátrában, a Bükkben
folytatódott az ellenállás december közepéig, végéig.
A fiatalok csodába illő hősiességgel harcoltak. De a küzdelem teljességgel reménytelen volt. Ha egy ház ablakán kilőttek, a szovjet ágyútűz az egész házat szétverte. Ha egy utcában próbáltak meg védekezni, a boszszú az utca egész férfilakosságát sújtotta. A rombolás sokszorosan felülmúlta az első beavatkozás méreteit; a
Rákóczi út, a Körút egy része, az Üllői út környéke romokban hevert. Deportáló vonatok indultak a szovjet
határ felé; a nemzet ifjúságát az elhurcolás veszélye fenyegette. Az ekkori események tényszerű ismertetése
csak a rendszerváltás idején, 1989/90 után valósult meg. Ez a nap a szabadságáért küzdő nemzet gyásznapja.
A forradalom leverését követő véres megtorlás után az ország polgári fejlődése több évtizedre megtorpant.
Magyarország több mint harminc évig a szovjet befolyási övezet „legvidámabb barakkja” volt.

