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Október 25. ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

Az evangéliumban olvasható szeretetparancsot, miszerint „…szeresd 
felebarátodat mint önmagadat” (Mt 22,39), azon túlmenően, hogy a 
lelkiismeretünkön keresztül egyénileg is van lehetőségünk a lényegi 
mondanivaló megértésére, a mai olvasmány tanítása különös módon hozza 
közel hozzánk ennek fontosságát. Amikor a jövevény, az árva és az özvegy 
kiszolgáltatottságán keresztül mutat rá az áldozatvállalás fontosságára, Isten 
annak a világrendnek a természetére mutat rá, amivel a világot 
megteremtette, de a bűn következtében az megsérült. A szeretetparanccsal 
Isten az embert, arra hívja, hogy vegyen részt ennek a  világrendnek a 
helyreállításában, amely helyreállításban Fia megtestesülésében, 
szenvedésében és kereszthalálában találkozhatunk Vele, így a magunk 
részéről hozható áldozat jelentőségét is ennek fényében érdemes látnunk.  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

A templomi hittanórák – igazodva az iskolai szünethez – ezen a héten 
elmaradnak.  

Csütörtökön, október 29-én este fél 8-kor katekumenátus indul a plébánián 
felnőttek számára, akik a keresztség-, a szentáldozás- vagy a bérmálás 
szentségére szeretnének készülni.  

November 2-án, hétfőn ünnepi szentmise lesz halottainkért este ½ 7-kor. 

Az útkeresők, a felnőttek, az óvodások és szüleik, valamint a sajátos igényűek 
hittanóráit kéthetenként tartjuk, legközelebb november 6-án, illetve 7-én. 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
október 25. 

Évközi 30. vasárnap 

  9:00 szentmise: † Lívia 
11:00 szentmise: † szülők és nagyszülők 
17:45 rózsafüzér  
18:30 szentmise: beteg Mária édesanya 

HÉTFŐ 
október 26.  

 

KEDD 
október 27. 

  8:00 szentmise: szülők 
17:45 rózsafüzér 

SZERDA 
október 28. 

Szent Simon és Szent Júdás 
Tádé apostolok - ünnep  

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: élő Mária és Valéria és József 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás. Közben: 
17:45 rózsafüzér 

CSÜTÖRTÖK 
október 29. 

18:00 gyóntatás  
17:45 rózsafüzér 
18:30 szentmise: † Kornél és Imre 

PÉNTEK 
október 30. 

17:30 gyóntatás  
17:45 rózsafüzér 
18:30 szentmise: élő Judit és Zsuzsa 

SZOMBAT 
október 31. 

Boldog Romzsa Tódor 
püspök és vértanú 

17:45 utolsó októberi rózsafüzér  
18:30 szentmise: † családtagok 

VASÁRNAP 
november 1. 

Mindenszentek ünnepe 
főünnep 

  9:00 szentmise: élő Szabó család 
11:00 szentmise: hálaadás Mária és Csaba  

50. házassági évfordulóján 
18:00 vesperás 
18:30 szentmise: † szülők és † családtagok 

utána Lucernárium – áhítat az elhunytakért 
 

Aki a temetőt ájtatos lélekkel látogatja, és legalább lélekben imádkozik a 
megholtakért, november 1 – 8-ig mindennap teljes búcsút nyerhet. 
Feltételek: gyónás, áldozás, imádság a pápa szándékára. (Az év többi napján 
részleges búcsút lehet nyerni a temető meglátogatásakor.) 
Akik halottak napján (vagyis az azt megelőző nap delétől a halottak napját követő 
éjfélig) meglátogatnak egy templomot, vagy nyilvános kápolnát, teljes búcsút 
nyerhetnek a szokott feltételekkel. A látogatáskor egy Miatyánkot és egy Hiszekegyet 
kell imádkozni. Ez a búcsú elnyerhető a megelőző, vagy következő vasárnapon és 
Mindenszentek ünnepén is. 

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

Kérjük, viseljenek arcmaszkot, és törekedjenek biztonságos 
távolságtartására! Kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett eszközökkel. 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony

