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A hit éve:
A II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50.
évfordulóján, 2012. október 11-én kezdődik és
2013. november 24-ig, Krisztus király
ünnepéig tart majd a Hit éve.
Hit éve két fontos célt jelöl meg a katolikusok
számára. Az első önmagunk felé mutat:
mélyedjünk el jobban hitünk lényegében,
térjünk meg újból és hitelesen, s teljes szívből
keressük a Krisztussal való élő kapcsolatot –
elsősorban az imádság, az Oltáriszentség és
a Szentírás által.
A második cél
embertársaink felé fordítja figyelmünket, hogy
a megtalált kincset, Jézus Krisztust, minél
több testvérünkkel megoszthassuk. Ennek
legfontosabb eszközei: hitünk reménységgel
való megvallása, és a karitatív szeretettel való
tanúságtétel.
A Hit évében még inkább érezzük személy
szerint nekünk szóló felhívásnak Jézus
szavait: „Menjetek tehát és tegyetek
tanítványommá minden népet.” (Mt 28,19)
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa mondta:
„Az európai Egyház válságának lényege a hit
válsága. Minden más reform hatástalan, ha
erre nem találunk választ, ha a hit nem kap
újra erőre, nem válik mély meggyőződéssé,
valódi erővé a Jézus Krisztussal való
találkozás által. Hinnünk kellene talán a
szekularizáció
nyomásá-nak,
hitünk
felhigításával kellene modernné válni? A hitet
napjainkban természetesen új módon kell
átgondolni és legfőképpen megélni, hogy
olyan dologgá váljon, amely a jelenben él. De
nem a hit felhigítása segít, hanem csakis az,
ha jelenünkben bensőségesen éljük meg

hitünket. Nem a taktikák fognak megmenteni,
hanem az újragondolt, új módon megélt hit. Lehet úgy is beszélni a hitről, mintha csak
kívülről megtanult képletekről lenne szó. Ha
azonban nincs benne az abból fakadó
döntésnek
az
ereje,
hogy
életünket
összevetjük az igazsággal, akkor hitünk
szétporlad. A hit ereje a Jézus Krisztus élő
személyével való találkozás öröme, amely
megváltoztatja és átformálja az életet. Ha
meg tudjuk ezt indokolni, lehetőséget adunk a
hívőknek arra, hogy a változó világban új
evangelizátorok legyenek.”
A hit éve általános válság korszakába
illeszkedik bele, amely a hitet sem kíméli meg.
A hit válsága drámai kifejeződése egy
antropológiai válságnak, amelyben az ember
magára maradt, és cél nélkül él a világban.
Kortársaink közül sokan nem érzékelik Isten
hiányát. Kudarcot vall a magánéletük,
hajótörést szenvednek munkában, családban,
házasságban, de nem tudják az igazi okát, az
élő hit hiányát. A hit éve olyan útvonal,
amelyet a keresztény közösség kínál fel
mindazoknak,
akik
ismét
szeretnének
találkozni Istennel. - Don Boscó kérte
társaitól, a hitetlen világ megnyerésére:
"Kérlek benneteket, nyissátok meg teljesen a
szíveteket Jézus előtt!"
Kedves Testvéreim!
Imádkozzunk a hit terjedéséért és a
missziókért! Fedezzük fel újra hitünk
mélységeit, járjunk a hit útján együtt, hogy
elnyerhessük az örök boldogságot!
Horváth Zoltán plébános atya

Plébániánk bekapcsolódása a Hit Évébe.
A szeptember 17, hétfő esti egyháztanács
ülésen részletesen is megbeszéljük, hogy
plébániánk hogyan tudna még jobban
bekapcsolódni a Hit Évébe. Addig is ajánljuk
a kedves hívek figyelmébe már meglevő
programjainkat, hittanjainkat, közösségeinket, melyek minden korosztályt lefednek. A
hit éve jegyében szeretnénk zarándoklatot
szervezni, plébániai lelkigyakorlatot tartani,
és
lesz
„Szentlélek
szeminárium”,
evangélizációs esték is, stb.
A Hit Éve plakátja

Szentlélek szeminárium. Élet a Lélekben szeminárium
„A világi hívek leki képzésének kiváltságos helyet kell elfoglalnia, hiszen arra kaptak meghívást,
hogy növekedjenek a Jézus Krisztussal Fenntartott benső kapcsolatban … a testvérek felé
szeretetben…”(Christifideles laici 60.)
Világszerte elterjedtek az olyan típusú
lelkigyakorlatok, melyek hatékonyságát (a
tanítás mellett) a személyes megnyilatkozásokra épülő csoportmegbeszélések és az
otthoni egyéni elmélkedések segítik elő.
Elvezetnek a hit mélyebb megismeréséhez,
és az imaélet elmélyítéséhez.
Célja, hogy a résztvevőket elvezesse a
Szentlélek erejének megtapasztalásához és
azáltal bátor, tanúságtevő keresztény élet
kialakításához.
„Amikor a Szentlélek leszáll rátok, erőben
részesültök, úgyhogy tanúságot tesztek
rólam…
egészen
a
föld
végső
határáig.” (ApCsel 1,8)
Az evangéliumi hit az egyetlen orvosság a
mai kor betegségeire: a szorongásokra,
reménytelenségre,
depresszióra
és
közömbösségre. Aki szívébe fogadja a
Szentlelket, annak személyisége csodálatos
módon kibontakozik, és teljessé válik.
A szeminárium bátorítást nyújt, hogy
merjed teljes szívvel élni az evangéliumot,
merjél hinni Isten határtalan szeretetében,
merjél hinni abban, hogy a keresztény élet
győzelmes élet (Jn 8,32, 6,47),
örömteli élet (Jn 15,14, 17,13),
erővel teli élet (2Kor 12,10).
A szeminárium témái:
0. A szeminárium célja: személyes
kapcsolatba lépni
az Úrral –
csoportbeosztás, ismerkedés
1. Isten személyesen szeret Téged

2. Jézus megment és szabaddá tesz
3. Jézus a Te életed vezetője (Ura) szeretne
lenni
4. Jézus meghív, hogy tanítványa légy
5. Jézus neked akarja ajándékozni
Szentlelkét
6. A Szentlélek adományokat ad neked.
Ima
7. Krisztus Misztikus Testének kiformálása
8. Tanúim lesztek. Küldetési szentmise
A szeminárium három fő jellemzője:
• A Jézus Krisztusban való személyes hit
elmélyítése, amely a tudatos döntésben
(megtérés), és az evangélium szerinti
értékrend elfogadásában nyilvánul meg.
• A Szentlélek kiáradásáért való ima,
amelyben megújul és hatékonyabbá válik a
gyermekkorban
kapott
keresztség
és
bérmálás kegyelme. (Papi résztvevőknél az
egyházi rend szentsége is.)
• A Szentlélek adományainak (karizmák)
kérése és elfogadása Isten dicsőségére és az
egyház szolgálatára.
„E második évezred vége felé az egyháznak
minden eddiginél nagyobb bizalommal és
reménnyel
kell
a
Szentlélekhez
fordulnia…” (II. János Pál pápa)
Október 1-től, hétfőn estéként 8 órakor a
templomunkban, Kemenes Gábor atya
vezetésével.

Hitoktatás plébániánkon:
1-2. osztály
"Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az
Istent" Mt 5,8
Jó, ha minél hamarabb megismertetjük
gyermekeinkkel Isten szeretetével. A hittanon
alapvetően a hitérzékét fejlesztjük a kicsiknek
alapoktatás mellett.
Hétfőnként 16:45-17:20
Hittanár: Bartha Angéla
3-4. osztály:
„Vágyva vágytam arra, hogy elfogyasszam
veletek ezt a húsvéti vacsorát” – mondta
Jézus az utolsó vacsorán (Lk 22,15). Kedves
gyerekek!
Titeket
is,
hogy
legyetek
elsőáldozók, a szentostyában is találkozzatok
vele!
Elsőáldozásra
előkészítő
hittan,
Pozsgay György hitoktatóval.
szerda délután ¼ 6 – 6 óráig.
5-6. osztály:
„Halljátok tehát, hogy mit jelent a magvető
példabeszéde!”
.
mondat
Jézus
a
magyarázatot tanítványainak (Mt 13,18) – Ez
a hittan a már elsőáldozott gyerekeknek, szól
a hit mélyebb megértése, az Újszövetség
magyarázata. Ha még nem voltál elsőáldozó,
érdeklődj,
melyik
csoportba
kell
bekapcsolódni!
Pozsgay György hitoktató
szerda esténként ¼ 7 – 7 óráig

7-8-9. osztály
"Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az
igazságot, mert ők majd betelnek vele" Mt 5,6
Egyháztörténelmi tanulmányaik után azt
nézzük meg, hogy mindennapi életünkben mit
tenne Jézus? Ő hogyan találkozott másokkal,
ő hogyan oldana meg helyzeteket? MiIyen
szempontja van az Egyháznak egy-egy
kapcsolatban? Mit jelent a közösségi egyház?
Hogyan lehet kapcsolatunk a Szentlélekkel?
Ez a csoport lesz a bérmálkozásra való
előkészítő.
Hétfőnként: 17:30-18:30
Hittanár: Bartha Angéla
Ifjúsági hittan:
„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, Timóteus
fiam, hivatkozva a rád vonatkozó, egykori
jövendölésekre, hogy azokban bízva harcold
a jó harcot, és tartsd meg a hitet, a jó
lelkiismeretet, melyek egyesek elvetettek, és
így hajótörést szenvedtek a hitben! (Tim 1,18)
– Hittan a már bérmálkozottaknak, 15-24 éves
korig. Közösségi programok,
a hit
elmélyítése, természetesen ima, és a
felvetődő kérdésekről beszélgetés. Minden
fiatalt várunk. A hitből nem lehet kinőni. Igény
esetén, szombat esténként
(hetente,
kéthetente, havonta) klub este is lesz a
plébánián…. játék, film stb.

Hittanórák a területünkön levő iskolákban:
Károlyi István 12 évfolyamos iskola. Hitoktató - Tóth Ildikó
Alsósoknak évfolyamonként lesz hittan, a felsősöknek összevont hittanóra.
Pécsi Sebestyén általános iskola: Hitoktató - Bartha Angéla szociális testvér.
Alsósoknak évfolyamonként lesz hittan. Az órarendet keresd az iskolai hirdetőtáblán.

Plébániai felnőtt hittanok, felnőtt csoportok:
Felnőtt bibliaóra, felnőtt katekézis mindenkinek!
„Mindezeket Jézus példabeszédekben mondta el a tömegnek. Példabeszédek nélkül semmit
sem mondott el nekik. (Mt 13,34) – Minden felnőtt hívőnek. A biblia jobb megismerése, együtt
imádkozás, és az aktuális hitbeli kérdések megtárgyalása! – Porta Fidei! – A hit kapuja.
Szentatyánk XVI. Benedek pápa, a Hit évére írt apostoli levelének, buzdításának megismerése.
A bibliaórán való részvételhez nem kell hitbeli előismeret, csak készség. A 30 feletti és idősebb
korosztály számára.
Vezeti: Horváth Zoltán plébános atya - csütörtök esténként ½ 7 – ½ 8 óráig

„Evangelizációs Esték” felnőtteknek, és fiataloknak
"Az igaz a hitből él" Róm 1, 17 "A szív hite megigazulásra, a szájjal való megvallása pedig
üdvösségre szolgál." Róm 10, 10
Hogyan meríthetek nagyobb erőt Istennel való kapcsolatomból? Honnan kapok támaszt, hogy
még inkább szeressek és szeretve legyek? Hogyan is támogathatnám a környezetemben élőket,
hogy ők is megismerjék szerető Istenünket? Ez az alkalom egészen új, a Hit Évében indul, és
annak jegyében lesz kibontva. A személyes Isten hit és a környezetünkben való megélése lesz a
témánk.
Minden korosztály jöhet, de a nemrégen bérmálkozottakat különösen is várjuk.
Hétfőnként: 18:45-19:45 - Hittanár: Bartha Angéla

Ifjúházasok csoportja
„Aki szereti feleségét, önmagát szereti!” (EF 5,28) és MTörv 24,5 „Ha valaki feleséget vesz, ne
vonuljon hadba, s nem szabad semmi más terhet sem róni rá. Egy évig maradjon otthon,
foglalkozzék a maga dolgával, szentelje magát asszonyának, akit elvett.” És mi van egy év után?
Gyertek közös imára, beszélgetésre, egymás erősítésére, egymástól tanulni. Kéthetenként,
pénteken este 20.15 órakor a plébánián. Első alkalom október 12 péntek este, majd október 26
és így tovább.
Lelki vezető: Horváth Zoltán plébános (és maguk a résztvevő házaspárok).

Judith Testvér felnőtt hittanja:
A hétfői hittan: Felnőtteket várunk Szent Pál leveleinek közös olvasására, hétfőn az esti mise
után 3/4 7-kor. A hit évében ismerjük meg együtt Szent Pál tanítását a hitről. Első alkalom
szeptember 24. vezeti: Dr. Edelényi Judit szociális testvér

Cursilló:
Cursilló a felnőtt kereszténység tanfolyama, a hit mélyítése, 25 éves kortól felfelé. Mindenki
számára, aki barátokat keres, aki hitében szeretne elmélyülni, eligazítást nyerni. A hétvége
csütörtök estétől vasárnap estig tart, ezt csak egyszer lehet elvégezni, de plébániánkon havonta
van utótalálkozó. Várjuk nem csak a cursillót végzetteket, hanem érdeklődőket is! Minden hónap
első hétfőjén, este 6 órakor a plébánián!
Vezetők: Bernolák Melinda, Gilyén Elemér. Lelki vezető: Herpy György atya (és Horváth Zoltán
atya)

Felnőtt kezdők hittanja, a katekumenek:
„Azok azonban azt felelték neki: Még csak azt sem hallottuk, hogy van Szentlélek!” (Apcsel
19,4)- Minden 18 év felettinek, aki még nem járt hittanra, vagy nincs is megkeresztelve, vagy ha
meg is van keresztelve, még nem volt elsőáldozó, bérmálkozó. a hit alapvető megismerése, a
beavató szentségek, keresztelés, bérmálás, első szentáldozás. Lehet más keresztény
felekezetből (pl. református, evangélikus, baptista) áttérés katolikus hitre. Minden korosztálynak,
felső korhatár nélkül, akár 80 éves is jöhet!
Csütörtök esténként ¾ 8 órakor. Első alkalom, október 11, csütörtök este.
Vezeti: Horváth Zoltán plébános

Rózsafüzér:
Minden hónap első péntekén ½ 6 órakor, az esti szentmise előtt a templomban. És minden
hónap 13. napján, az esti mise előtt a templomban. (Ha nincs esti mise, szerda, csütörtök, akkor
a plébániai kápolnában. Vezető: Mihályi György.

Hetenkénti szentségimádás:
Minden pénteken szentségimádást tartunk a sekrestyében. Csendes szentségimádás, de van
kitéve elmélkedésre, imádkozásra anyag. Reggel 8 órától, délután 5 óráig. Bárki betérhet, akár
csak néhány percre is, az utcáról, a templomba, a déli sekrestyei ajtó nehezen nyílódik, de Jézus
mindenkit vár. Aki tud vállalni kerek egy óra őrzést, az feliratkozhat előre a sekrestyében, vagy
Gáspár Gabusnál, a szervezőnél jelentkezhet.

