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KEDVES TESTVÉREK 

2022. október 1. és november 28. között népszámlálás lesz 
Magyarországon. A népszámlálás első szakasza október 1 - 16. 
között zajlik, amikor minden Magyarországon élő személy on-
line töltheti ki a népszámlálási kérdőívet. Aki nem él ezzel a 
lehetőséggel, azt október 17 - november 20. között személye-
sen keresik fel a számlálóbiztosok. November 21 - 28. között 
pedig a települési jegyzőknél lesz pótösszeírási időszak azok-
nak, akik bármilyen okból korábban kimaradtak. A népszám-
lálás nagyon fontos esemény nemcsak Magyarország, de a 
magyar katolikusok életében is. Ezért az MKPK egy, a nép-
számláláshoz kapcsolódó kampányt indít, amelynek célja, 
hogy minden magyar katolikust arra buzdítson, bátran vallja 
meg vallási hovatartozását és felelősségének teljes tudatában 
töltse ki a népszámlálás vonatkozó kérdését. 

A népszámlálás 14. kérdése így hangzik: „Mi a vallása, feleke-
zete?”. A választ minden esetben csak digitális formában (a 
számlálóbiztosok, illetve a jegyzők is tableten töltik ki a kérdő-
ívet), begépelés útján lehet megadni. A rendszer a „katolikus” 
szó begépelése közben három választási lehetőséget kínál 
majd fel, kérjük, hogy a latin, azaz római katolikus hívek ezt a 
lehetőséget: 

katolikus (római katolikus) 

a bizánci, azaz görögkatolikus hívek pedig ezt a lehetőséget: 

katolikus (görögkatolikus) 

válasszák. Akik az előző kettőhöz nem tartoznak, mert bár ka-
tolikusok, de egy másik közösséget, rítust képviselnek (pl. ör-
mény vagy kopt katolikusok), választhatják a harmadik lehe-

tőséget: Magyar Katolikus 
Egyház. A kérdésre nem kö-
telező válaszolni, azonban a 
vallási hovatartozás identi-
tásunk részét képezi. Az 
MKPK arra buzdítja az egy-
házmegyéket, a plébániá-
kat, a szerzetesközössége-
ket, az egyházi oktatási, 
szociális és egészségügyi in-
tézmények vezetőit és dol-
gozóit, hogy minden lehet-
séges fórumon hívják fel az 
emberek figyelmét arra, 
hogy a népszámlálás alkal-

mával is vallják meg hitüket. A plébániák, parókiák számára 
azt javasoljuk, hogy november 28-ig minden szentmise végén 
a hirdetés alkalmával ilyen vagy ehhez hasonló módon buzdít-
sák a híveket a kérdőív teljes kitöltésére: 

„2022. október 1. és november 28. között népszámlálás zajlik 
Magyarországon. A népszámlálás nagyon fontos esemény 
nemcsak Magyarország, de a magyar katolikusok életében is, 
ezért arra buzdítunk minden katolikust, hogy a népszámlálás 
alkalmával vallja meg a római katolikus/görögkatolikus vallás-
hoz tartozását. ” 

Ezúton is kérünk mindenkit, hogy a teljesen anonim népszám-
lálás alkalmával bátran vallja meg hitét, Krisztushoz és az ő 
Egyházához tartozását. 

(Dr. Tóth Tamás, az MKPK titkára) 

 

RÖVID HÍR 

• Kedves Testvérek! A jubiláló házaspárok hálaadó 
szentmiséjének időpontja: 2022. október 1. 
(szombat) 14:30, melyre szeretettel várjuk a há-
zaspárokat és családtagjaikat! Rövid időn belül el-
juttattjuk a meghívókat is az érintetteknek. Ha 
van olyan házaspár, akiknek nem Zsombón volt az 
egyházi házasságkötésük, (és a korábbi években 
nem kaptak meghívót) de szeretnének részt venni 
a hálaadó szentmisén, azok jelentkezését várjuk 
itt üzenetben vagy Franciskánál a templomban. A 
házaspárokat és családtagjaikat agapéra várjuk a 
szentmisét követően, melyre sütemény felajánlá-
sokat szívesen fogadunk. Kérjük felajánlási szán-
dékukat is jelezzék itt vagy Franciskánál. 

 

 

VASÁRNAP 
09.18. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
Gáborért valamint élő és 
+cs.tagok 
Engesztelő imaóra 

CSÜTÖRTÖK 
09.22. 

9:00 Szentmise 

PÉNTEK 
09.23. 

 
 
8:00 

Pietrelcinai Szent Pió 
áldozópap – E 
Igeliturgia 

VASÁRNAP 
09.25. 

 
11:00 
 
18:00 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
Bálint Mihály, felesége Jolán és 
dédunokájuk, élő és +cs.tagok 
Engesztelő imaóra 


