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ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

„Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké 
az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint 
egy gyermek, nem megy be oda.”  

(Mk 10,16) 

H I R D E T É S E I N K  

Októberben templomunkban együtt imádkozzuk a Rózsafüzért kedden és szerdán a 
reggeli szentmise után, csütörtöktől vasárnapig este ½ 6 órától. Október 7-én, első 
csütörtökön, délután 5 órakor imádkozzuk, a gyóntatás is ekkortól lesz.  

Ezen a héten csütörtökön Gájer László atya is gyóntat délután 5 órától, de szerdán és 
pénteken is lesz gyóntatás a szokott időpontokban. Bátorítunk mindenkit, hogy 
rendszeresen végezze el a szentgyónását. 

A következő héten kezdődnek a templomi hittanórák. Kérjük, éljen mindenki a 
beavató szentségek lehetőségével és csatlakozzon a megfelelő csoporthoz hitünk 
mélyebb megismeréséhez. Az egyes időpontok a plakáton olvashatók. 

Jövő kedden, október 5-én, ½ 5 órakor elsőáldozóknak lesz szülői értekezlet és 
összevont hittanóra. Szerdán, október 6-án, ½ 5 órakor kezdődik a bérmálkozók 
felkészülése az oratóriumban. 

Októbertől kezdődik a katekumenátus is, felnőttek felkészülése a keresztségre, a 
szentáldozásra, illetve a bérmálás szentségére. A hónap első és harmadik csütörtökén 
lesznek a találkozók a plébánián este 7 - ½ 9 óra között, az első találkozó október 7-én 
lesz. Szeretettel várjuk az érdeklődők jelentkezését. 

A Gazdagréti Szent Angyalok Plébánia október 2-án, szombaton délelőtt 10 órakor 
szentmisével ünnepli templomának búcsúját. Szeretettel várnak bennünket is.  

Köszönjük a „Krisztinás-nap” szervezőinek és segítőiknek, hogy tartalmas és értékes 
programokkal ajándékoztak meg bennünket szombaton. Kiemelt módon mondunk 
köszönetet plébániánk Közösségépítő csoportjának a rendezvény megszervezéséért! 

Köszönjük azoknak, akik rendezték az idei egyházi hozzájárulásukat. Aki még nem 
fizette be, a sekrestyében vagy a plébánián személyesen is befizetheti, de csekken 
vagy banki átutalással is rendezheti. Köszönettel fogadjuk adományukat templomunk 
felújítására is, és ezúton is köszönjük az eddigi felajánlásokat!  

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 
szeptember 26. 
Elvándorlók és 

menekültek világnapja 
(Szent Kozma és 

Damján, Szent Nílus) 

  9:00 szentmise 
11:00 szentmise híveinkért, élő Noémiért és Rezsőért 

házasságuk 45. évfordulóján 

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

HÉTFŐ,  
szeptember 27. 
Páli Szent Vince 

 

KEDD,  
szeptember 28. 

Szent Vencel vértanú  

  8:00 szentmise: élő családtagokért 

SZERDA,  
szeptember 29.  

Szent Mihály, Gábor és  
Rafael főangyalok 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: hálaadásul élő Mihály és Borbála 

szülőkért és gyermekeikért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 30.  
Szent Jeromos 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 elsőpéntek előtti gyóntatás  

(Gájer László atya is gyóntat) 
17:30 rózsafüzér 
18.00 szentmise: † édesanyáért 

PÉNTEK,  
október 1. 

Lisieux-i Szent Teréz  
(Szent Remig) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise: papokért 

SZOMBAT,  
október 2. 

Szent Őrzőangyalok  

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

17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise: élő Mártáért és családjáért 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
október 3. 

(Boldog  
Bogdánffy Szilárd  

püspök) 

  9:00 szentmise 
11:00 szentmise híveinkért, † Ilonka sekrestyésünkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise 

 
 

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