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November 1. Mindenszentek ünnepe 

Vasárnapi gondolatok 

A boldogságról szóló tanításában Jézus arra mutat rá, hogy a világ nem tudja 
nyújtani számunkra az igazi boldogságot, ami az egyik legfontosabb 
erőforrásunk a mindennapjainkban. Jó tudnunk, hogy Jézus nem kérdőjelezi 
meg annak fontosságát, hanem arra tanít, hogy ne a mulandó dolgokban 
keressük a boldogságot, sőt, az egyes fájdalmas élethelyzeteket nevezi meg az 
igazi boldogság és öröm forrásának: „Boldogok vagytok, ha miattam 
gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal 
vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az 
égben.” (Mt 5,12). Nem csak az ősegyházban, hanem napjainkban is van ennek 
aktualitása. Kérjük az Urat, erősítsen meg az Ő kegyelmével, hogy állhatatosak 
maradjunk a hitben, és derűsek a mindennapjainkban.  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Halottak napján ünnepi szentmise este ½ 7-kor lesz elhunyt szeretteinkért. 

A héten csütörtökön, pénteken és szombaton délután 5 órától lesz gyóntatás, 
csütörtökön Gájer László atya is gyóntat. 

Elsőcsütörtöki rózsafüzérre várjuk szeretettel a Testvéreket du. ½ 6-ra, a 
novemberi imaszándékok a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók. 

Elsőpéntekes Testvéreinket a héten megszokott módon látogatjuk meg 
otthonaikban. Ezúton is köszönetet mondunk áldoztatóinknak és Gábornak, 
akik ebben a segítségünkre vannak. 

A katekumenátus novemberben 2., 3. és 4. csütörtökén lesz az esti mise után. 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
november 1. 

Mindenszentek ünnepe 

  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 

HÉTFŐ 
november 2.  
Halottak napja 

 
 
18:30 szentmise: † szeretteinkért 

KEDD 
november 3. 

Porres Szent Márton 

  8:00 szentmise: † családtagok 

SZERDA 
november 4. 

Borromeo Szent Károly  

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: élő Krisztián, Mihály, Bertalan édesapák 

és családjuk 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.  

CSÜTÖRTÖK 
november 5. 

Szent Imre herceg 

!17:00 gyóntatás  
17:30  Gájer László atya is gyóntat 
17:30 a Rózsafüzér társulat közös imádsága 
18:30 szentmise: papok és papi hivatások 

PÉNTEK 
november 6. 
első péntek 

!17:00 gyóntatás  
18:00 Jézus Szíve litánia 
18:30 szentmise: élő áldozópap 

SZOMBAT 
november 7. 

!17:00 gyóntatás  
18:00 Lorettói litánia 
18:30 szentmise: † Zita és Albert 

VASÁRNAP 
november 8. 

Évközi 32. vasárnap 

  9:00 szentmise: beteg Imre 
11:00 szentmise: lelki adoptáltak 
18:00 vesperás 
18:30 szentmise: † István és Romulusz 

 

A teljes búcsú elnyerési lehetősége ki lett terjesztve egész november hónapra. 
Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók. 

 
Könyörögjünk Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki győzelmet aratott a halálon. 
Kérjük Jézust, hogy adja meg elhunyt szeretteinknek a boldog örök élet 
világosságát. 

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

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony
https://d.docs.live.net/70ba48dc462a0a42/Közös/Dokumentumok/Teljes%20búcsú%20kiterjesztése.docx

