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ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, 
hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az 
Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra 
feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni. 
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: 
„Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás 
közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így 
szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a 
szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, 
és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad 
be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.” 

Mk 9,30-37  

H I R D E T É S E I N K  

Szeptember 25-én ismét „Krisztinás napot” tartunk. Mindenkit szeretettel várunk, a 
program külön szórólapon olvasható. Várunk Benneteket, szükségünk van Rátok!  

Októbertől kezdődnek a templomi hittanórák. Részletek a hirdetőtáblán és a 
honlapon. 

Október 5-én, kedden ½ 5-kor elsőáldozóknak lesz szülői értekezlet és összevont 
hittanóra, bérmálkozóknak pedig október 6-án, szerdán ½ 5-kor. 

Októbertől kezdődik a katekumenátus, felnőttek felkészülése a keresztségre, a 
szentáldozásra ill. a bérmálás szentségére. A hónap első és harmadik csütörtökén 
lesznek a találkozók a plébánián este 7-től 1/2 9-ig, az első találkozó október 7-én lesz.  

Egykori plébánosunk – és plébánosuk –, Vigassy Mihály atya tiszteletére emléktáblát 
állít a Kövi Szűz Mária Egyházközség, amelyet Mohos Gábor püspök atya a 
templombúcsú alkalmával, szeptember 26-án a 11 órai szentmise keretében fog 
megáldani. Erre az alkalomra szeretettel várják egykori krisztinavárosi híveit is. 

 
 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
szeptember 19. 

(Szent Januáriusz) 

  9:00 szentmise: Veni Sancte 
11:00 szentmise híveinkért, † Margit és Gyula szülőkért, 

† nagyszülőkért és rokonokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: † Emőkéért 

HÉTFŐ, szeptember 20. 
Kim Taegon Szent 
András és koreai 

vértanútársai 

 

KEDD,  
szeptember 21. 

Szent Máté apostol 
és evangélista 

  8:00 szentmise: élő Mária és Péter családjáért 

 

SZERDA,  
szeptember 22.  

Szent Mauritiusz és 
vértanútársai,  

Szent Emmerám 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: élő Mariannáért és Györgyért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 23.  

Pietralcinai Szent Pio 
Szent Zakariás és 

Erzsébet, Szent Linusz 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: élő és † családtagokért 

PÉNTEK,  
szeptember 24. 

Szent Gellért püspök és 
vértanú, Szent Bőd, 
Beszteréd és Beneta 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise: † Rozáliáért 

SZOMBAT,  
szeptember 25. 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

18:00 szentmise: élő Máriáért és családtagokért 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 
szeptember 26. 
(Szent Kozma és 

Damján, Szent Nílus) 

  9:00 szentmise:  
10:00 Nemes-Matz Luna keresztelője 
11:00 szentmise híveinkért, élő Noémiért és Rezsőért 

házasságuk 45. évfordulóján 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: † Tiborért 

 
 

Kérjük, a templomokban és rendezvényeinken 
viseljenek maszkot és használjanak kézfertőtlenítőt! 
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