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Október 4. ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

2015-ben zárult le plébániánk zsinatolása, amelynek célja, hogy Esztergomban 
1992-’94-ben tartott egyházmegyei zsinaton megszületett elhatározásokat a 
plébánia szintjén is megvalósítsa. Annak a lelkesedésnek a parazsát szeretnénk 
nem csak emlékként megőrizni, hanem belőle a folytatáshoz erőt meríteni.  

„Minden közösség akkor válik érett közösséggé, (1) ha van identitás-tudata, vagyis 
vannak közösen elfogadott céljaik, álmaik, tudják merre kellene tartani, (2) ha 
reálisan ismerik a helyzetüket, és (3) ha tagjai aktívak, elkötelezettek a közös célok 
megvalósítása érdekében.” – olvashatjuk a zsinatolás záró dokumentumában. Ezek 
mind egybecsengenek azzal, amit a mai szentírási részekben is olvashatunk, hogy 
Isten azért adja nekünk az ő országát, hogy termést hozzunk. Ennek 
elengedhetetlen feltétele, hogy Krisztussal és az ő Egyházával egyek legyünk, amire 
Pál apostol így buzdít a mai szentleckében: „Amit tanultatok és elfogadtatok, amit 
hallottatok és példámon láttatok, azt váltsátok is tettekre, és veletek lesz a béke 
Istene!”   

           József atya    

H I R D E T É S E I N K 

Ma, vasárnap Péter-fillérek gyűjtés van Szentatyánk céljaira. A 11 órai szentmise 
keretében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét.  

Jövő vasárnapig várjuk e-mailben azok jelentkezését, akik szívesen 
bekapcsolódnának a vasárnapi felolvasók szolgálatába, és azokét is, akik eddig is 
részt vettek ebben a szolgálatban. 

Október 7-től ismét lesz rendszeres csendes Szentségimádás templomunkban 
szerdánként 17 órától 19 óráig. Éljünk rendszeresen az Úrral való találkozás 
lehetőségével! 

Október 18-án, vasárnap országos gyűjtés lesz templomainkban a missziók javára. 

Istentől megáldott vasárnapot, és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre!  
 

Dátum Liturgiák rendje 

SZOMBAT 
október 3. 

Boldog Bogdánffy Szilárd 
püspök és vértanú 

 17.45: rózsafüzér 
 18:30 szentmise: élő áldozópapok 

VASÁRNAP 
október 4. 

Évközi 27. vasárnap 

   9:00 szentmise: tragikus módon elhunyt Zsuzsanna 
 11:00 szentmise: † Katalin és Zsigmond szülők 

a betegek szentségének kiszolgáltatása 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: † Ildikó 

HÉTFŐ 
október 5.  

Szent Fausztina Kowalska 
szűz - köznap 

 

KEDD 
október 6. 

Szent Brúnó áldozópap 
köznap 

   8:00 szentmise: † Franciska és László szülők 
 17:45 rózsafüzér 

SZERDA 
október 7. 

Rózsafüzér Királynője 
emléknap 

   7:30 gyóntatás 
   8:00 szentmise: † Tamás 
 17:00 - 19:00 csendes szentségimádás. Közben: 
 17:45 rózsafüzér 

CSÜTÖRTÖK 
október 8. 
Szűz Mária  

Magyarok Nagyasszonya 
főünnep 

 18:00 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Éva és Andor szülők 

PÉNTEK 
október 9. 

Szent Dénes püspök és 
társai, vértanúk 

köznap 

 10:30 Dr. Ruther Éva Mária temetése a Farkasréti 
temetőben 

 17:30 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Dénes 

SZOMBAT 
október 10. 

köznap 

 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Zsolt 

VASÁRNAP 
október 11. 

Évközi 28. vasárnap 

   9:00 szentmise: † Márta 
 11:00 szentmise: † László 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: Krisztina és Dávid házasságáért 

Kérjük, viseljenek arcmaszkot nyílt és zárt térben egyaránt! 
Törekedjenek biztonságos, kb. 1,5 méteres távolság tartására! 
Kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett eszközökkel! 
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