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ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 

Abban az időben János így szólt Jézushoz: „Mester, láttunk valakit, aki a te 
nevedben ördögöket űz ki, de nem tart velünk. Megtiltottuk neki, mert nem követ 
minket.” Jézus ezt válaszolta: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem 
fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.  

(Mk 9,38-41) 

H I R D E T É S E I N K  

Ezen a héten kezdődnek a templomi hittanórák az oratóriumban: 
Kedden ½ 5 órakor az elsőáldozóknak összevont hittanóra és szülői értekezlet is lesz.  
Szerdán, ½ 5 órakor lesz tájékoztató és első hittanóra a bérmálkozásra készülőknek. 
Pénteken 4 órakor óvodás hittancsoport indul. 
Szombaton délelőtt 9, illetve ½ 11 órakor katekézis felnőtteknek. 

Csütörtökön kezdődik a katekumenátus, felnőttek felkészülése a keresztségre, a 
szentáldozásra, illetve a bérmálás szentségére, a plébánián este 7 órakor. Várjuk az 
érdeklődők jelentkezését. 

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

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. október   

Tengernek Csillaga Imacsoport: Rózsafüzér Királynője közbenjárására kérjük, segítsd 
idős, beteg testvéreinket szenvedéseik elviselésére, és Beléd vetett bizalmukat, 
reményüket soha ne veszítsék el! 

Szent László Imacsoport: Mennyei Atyánk! Hálásak vagyunk, hogy a NEK által 
megtapasztalhattuk szívünk békéjét. Kérünk, hogy a megélt békességet sugározzuk 
minden magyar testvérünk felé a nehézségek közepette is! 

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Evangelizációs – Misszionárius tanítványokért: 
Imádkozzunk, hogy minden megkeresztelt ember részesévé váljon az evangelizáció-
nak, készen álljon a misszióra azáltal, hogy tanúságtevő módon éli az Evangéliumot! 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP 
október 3. 

Boldog  
Bogdánffy Szilárd  

püspök 

  9:00 szentmise élő Mártáért és családjáért 
11:00 szentmise híveinkért, † Ilonka sekrestyésünkért 

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

utána vesperás 

HÉTFŐ, október 4. 
Assisi Szent Ferenc 

 

KEDD, október 5. 
Szent Fausztina 

Kowalska,  
Szent Attilánusz 

  8:00 szentmise Eszter megtéréséért 
utána rózsafüzér 

 

SZERDA,  
október 6.  

Szent Brúnó 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise Eszter megtéréséért 

utána rózsafüzér 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 gyászmise † Kállay Tamásért 

CSÜTÖRTÖK,  
október 7.  

Rózsafüzér Királynője 

17:00 gyóntatás  
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal 
18:00 szentmise papjainkért és papi hivatásokért 

PÉNTEK, október 8. 
SZŰZ MÁRIA, 
MAGYAROK 

NAGYASSZONYA 

17:00 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise † Katalin és Zsigmond szülőkért 

SZOMBAT,  
október 9. 

Szent Dénes,  
Szent Ábrahám és Sára, 
Szent Henry Newman 

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

17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise élő Mária Magdolnáért 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
október 10. 

Borgia Szent Ferenc 

  9:00 szentmise † szülőkért 
11:00 szentmise híveinkért, † Izidorért, Imréért és 

leszármazottaikért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise † Tamás édesapa születésének 100. évf. 

utána vesperás 
 

Napról napra többen betegednek meg! – Kérjük, a templomokban  
és helyiségeinkben viseljenek maszkot, használjanak kézfertőtlenítőt! 
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