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November 15. Évközi 33. vasárnap   

Vasárnapi gondolatok 

A talentumokról szóló példabeszéd nem csak a földi életben való 
boldogulásunkról szól. A Teremtő jóvoltából kapott tehetségünk és 
képességeink ugyan jelentős mértékben határozzák meg evilági 
életminőségünket, de azok kamatoztatásának a belső motivációja azonban, a 
túlvilági életünket alapozzák meg bennünk. A félelmeink és kifogásaink 
lefolytják bennünk „a másokért való tenni-akarás tüzét”, aminek 
következménye, hogy előbb-utóbb kialszik bennünk „az élni-akarás vágya” is, 
így az örök élet utáni vágy is. Kérjük az Úr kegyelmét, hogy utolsó leheletünk 
erejéig tudjuk kamatoztatni a ránk bízott talentumait, és azok gyümölcse sokak 
segítésére és a magunk üdvösségére váljék. 

József atya 
H I R D E T É S E I N K 

Jövő vasárnap országos gyűjtés lesz a Katolikus Karitász javára, szombattól 
ádvent első vasárnapjáig (november 21-29.) pedig tartós élelmiszert is gyűjtünk 
templomunkban a rászorulók számára. Kérjük a kedves Testvérek nagylelkű 
támogatását! 

Szombaton, november 21-én du. 5 órától világméretű Szentségimádás lesz, 
amelybe mi is bekapcsolódunk cserkészeink és dr. Völgyesi Levente diakónus 
atya vezetésével, valamint a Havasgitár formáció közreműködésével. Aki 
teheti, regisztráljon a NEK honlapján. Az imához otthonról is lehet csatlakozni!  

November 28-án, szombaton reggel 8 órától lesz templomunk nagytakarítása. 

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek az idei egyházi hozzájárulásuk 
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 15. 

Évközi 33. vasárnap 

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

HÉTFŐ 
november 16.  

Skóciai Szent Margit 

 
13:00 Balogh István temetése a Farkasréti temetőben 

KEDD 
november 17. 

Nagy Szent Gertrúd szűz 

 8:00 szentmise: † Margit és Imre szülők és † 
családtagok 

SZERDA 
november 18. 

A Szent Péter- és a Szent 
Pál-bazilika felszentelése 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: † Erzsébet édesanya és nagymama 

 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.  

CSÜTÖRTÖK 
november 19. 

Árpád-házi Szent Erzsébet 

  9:00 Köchler Erzsébet temetése a Farkasréti 
temetőben 

18:00 gyóntatás  
18:30 szentmise: † Ilona, Árpád és Annamária 

PÉNTEK 
november 20. 

 

17:30 gyóntatás  
18:30 szentmise: † István (temetése hétfőn volt) 

SZOMBAT 
november 21.  

A Boldogságos Szűz Mária 
bemutatása a templomban 

17:00 szentségimádás az Eucharisztikus Kongresszus 
jegyében, a cserkészek vezetésével 

18:00 Lorettói litánia 
18:30 szentmise: † papokért 

VASÁRNAP 
november 22. 

Krisztus,  
a mindenség Királya 

  9:00 szentmise: † szülők, nagyszülők, rokonok 
11:00 szentmise: † Emil és Sarolta nagyszülők 
18:00 vesperás 
18:30 szentmise: † Erzsébet (tem. csütörtökön volt) 

 

 

 

 

 

 

 

Emlékeztetjük a kedves Testvéreket, hogy teljes búcsút az elhunytak javára 
az idén egész november hónapban nyerhetnek. Részletek a hirdetőtáblán 
és a honlapon olvashatók. 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy csak a kijelölt (nem lezárt) 
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen! 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony
https://corpusdomini.iec2020.hu/#/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/az-apostoli-penitenciaria-dekretuma-halottakert-felajanlhato-bucsukrol

