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Október 11. ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

Október hónapja, a május hónaphoz hasonlóan, Mária hónapja. Egyházunk arra hív, 
hogy ezekben a hetekben különös figyelmet fordítsunk Mária személyére, imáinkban 
szemléljük életének egy-egy eseményét. A rózsafűzér imádkozása egyik módja annak, 
hogy üdvösségünk történetének egy-egy kiemelkedő eseményén elmélkedjünk, ezt az 
üdvösséget pedig megváltó Krisztusunk hozta el nekünk szenvedése, halála és 
feltámadása által. Édesanyja, Mária a maga lelkületével és életvitelével meghatározó 
módon segítette Fiát ebben a küldetésében. Amikor Máriát megszólító imáinkban 
üdvösségtörténetünk egy-egy eseményét idézzük fel, egyben kifejezzük a hálánkat és 
elköteleződésünket a Jóisten iránt, akinek irgalmas szeretetén való elmélkedés 
békével tölti el a szívünket.  

           József atya    

H I R D E T É S E I N K 

Megérkezett Főegyházmegyénk ingyenes képeslapja. Kérjük, vigyenek belőle 
barátaiknak, szomszédjaiknak is! 

Ma még várjuk e-mailben azok jelentkezését, akik szívesen bekapcsolódnának a 
vasárnapi felolvasók szolgálatába, és azokét is, akik folytatnák e szolgálatukat. 

Pénteken, október 16-án hittan indul az oratóriumban, 16:00 órakor óvodásoknak, 
17:30-kor kereső felnőtteknek. 

Szombaton, október 17-én 9:00 órakor újra lesz bibliai katekézis a templomban,  
10:30-kor hittan speciális igényű fiataloknak és szüleiknek. 

Ismét van 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. 
Szentatyánk missziós vasárnapra kiadott körlevelét hirdető vitrinünkben már 
olvashatják. 

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

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ 
október 12.  

köznap 
 

KEDD 
október 13. 

köznap 

   8:00 szentmise: † szülők 
 17:45 rózsafüzér 

SZERDA 
október 14. 

Szent I. Kalixtusz pápa és 
vértanú - köznap 

   7:30 gyóntatás 
   8:00 szentmise: hálaadás 
 10:00 Kovács Józsefné temetése az Óbudai temetőben 
 17:00 - 19:00 csendes szentségimádás. Közben: 
 17:45 rózsafüzér 

CSÜTÖRTÖK 
október 15. 

Avilai Szent Teréz szűz 
és egyháztanító 

emléknap 

 12:00 Bukovi Istvánné temetése a Farkasréti temetőben 
 15.00 Sturczné Pálfi Piroska temetése a Szent Gellért 

urnatemetőben 
 18:00 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † édesanya és nagymama 

PÉNTEK 
október 16. 

Alacoque Szent Margit 
Mária szerzetesnő 

köznap 

 17:30 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: élő Mihály és Mária szülők 

SZOMBAT 
október 17. 

Antiochiai Szent Ignác 
püspök és vértanú 

 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Margit 

VASÁRNAP 
október 18. 

Évközi 29. vasárnap 

   9:00 szentmise: † Ágnes 
 11:00 szentmise: † lelkipásztorok 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: 

Köszönetet mondunk azoknak a Testvéreknek, akik már rendezték az idei egyházi 
hozzájárulásukat (közismert nevén "Egyházadó"), és azoknak is, akik banki beállítással 
havi rendszerességgel utalnak át havonta fix összeget. Egyházunk arra kéri a keresettel 
rendelkező Testvéreket, hogy bevételük 1 százalékával egyházi hozzájárulásként 
támogassák a saját plébániájukat. A perselypénz mellett, jelentősebb mértékben ez a 
bevétel teszi lehetővé, hogy tervezhető és kiszámítható legyen a közösségünk élete. 
Nagylelkűségükért köszönetet mondunk, és a Jóisten bőséges áldását kívánjuk! 
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