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November 8. Évközi 32. vasárnap 

Vasárnapi gondolatok 

A mennyek országáról szóló mai példabeszéd részben magyarázatot ad a 
mindennapi életünk ama kérdésére is, hogy „Miért olyan nehéz jónak lenni?”. 
Nem csak a természetünk korlátai és törékenysége oka a visszatérő 
kudarcainknak, hanem a kegyelmi állapot hiánya is. A lámpásainkba szükséges 
olaj arra a lelki állapotunkra mutat rá, amely állapotban az Úrral való 
találkozásunk nem kétségbeejtő pillanat, hanem szívből fakadó öröm. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

2020. október 12-én Áder János köztársasági elnök Dr. Zelliger Erzsébetnek, 
plébániaközösségünk oszlopos tagjának, a Táborkereszt cserkészmozgalom országos 
világi elnökének a MAGYAR ÉRDEMREND lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést 
adományozta sokoldalú tudományos, oktatói és közösségi munkájának 
elismeréseként. Az elismeréshez szívből gratulálunk! 

Ezen a héten lesz katekumenátus csütörtökön az esti mise után a plébánián. 

Tartós élelmiszereket gyűjtünk templomunkban a rászorulók számára november 21-
től november 29-ig, ádvent első vasárnapjáig.  

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek az idei egyházi hozzájárulás 
befizetéséért, valamint a plébániánkat támogató adományaikért. A hozzájárulás 
készpénzzel a sekrestyében vagy az irodában rendezhető, valamint csekken vagy banki 
átutalással. 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
november 8. 

Évközi 32. vasárnap 

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

HÉTFŐ 
november 9.  

A Lateráni Bazilika 
felszentelése 

 
 

KEDD 
november 10. 

Nagy Szent Leó pápa és 
egyháztanító 

  8:00 szentmise: † József és Márta szülők 
  9:45 Dr. Vígh Gyuláné temetése a Farkasréti temetőben 

SZERDA 
november 11. 

Tours-i Szent Márton püspök 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: két testvér lelki sebei gyógyulása 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.  

CSÜTÖRTÖK 
november 12. 

Szent Jozafát püspök és 
vértanú 

13:45 Kertész Józsefné temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

14:00 Bálint Lászlóné temetése a Farkasréti temetőben 
18:00 gyóntatás  
18:30 szentmise: † Imre és † családtagok 

PÉNTEK 
november 13. 

Magyar szentek és boldogok 

 

17:30 gyóntatás  
18:30 szentmise: † Margit és László szülők 

SZOMBAT 
november 14. 

18:00 Lorettói litánia 
18:30 szentmise: † Szendrei Janka, 1. évford. 

VASÁRNAP 
november 15. 

Évközi 33. vasárnap 

  9:00 szentmise: † Imre édesapa 
11:00 szentmise: † Márta 
18:00 vesperás 
18:30 szentmise: † családtagok 

 

Emlékeztetjük a kedves Testvéreket, hogy teljes búcsút az elhunytak javára az 
idén egész november hónapban nyerhetnek. 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

