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ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 

Abban az időben amikor Jézus útnak indult, odasietett hozzá valaki, térdre 
borult előtte, és úgy kérdezte: „Jó Mester! Mit tegyek, hogy elnyerjem az örök 
életet?” Jézus megkérdezte: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az 
Isten. Ismered a parancsokat: Ne ölj! Ne törj házasságot! Ne lopj! Ne tanúskodj 
hamisan! Ne csalj! Tiszteld apádat és anyádat!” 

(Mk 10,17-19) 

H I R D E T É S E I N K  

Templomi hittanórák rendje:  ovisoknak 2. és 4. pénteken 4-kor,  
elsőáldozóknak hetente    kedden ½ 5 (I. évesek) illetve 6 órakor (II. évesek), 
bérmálkozóknak hetente   szerdán ½ 5-kor,  
felnőtteknek 2. és 4. szombaton 9-kor és ½ 11-kor,  
Katekumenátus (kezdő felnőtteknek) 1. és 3. csütörtökön este 7-kor a plébánián. 

Vasárnaponként az esti mise után Vesperást imádkozunk schola közreműködésével. 

Jövő vasárnap missziók javára gyűjtünk. Számítunk kedves Testvérek nagylelkűségére. 

Köszönjük a templom felújítására szánt 3 millió forint céladományt, és köszönettel 
fogadunk további felajánlásokat személyesen, csekken vagy átutalással. 

Karitász csoportunk kérései intézményi illetve lakóhelyi rászorulók számára: 
Leel-Őssy Pszichiátriai Betegek Otthona részére: 

̶ ágynemű, takaró, törölköző, mosószer, 
̶ nagy méretű póló, pulóver, nadrág, tréningruha, férfi-női papucs. 

Állami gondozottak Gyermekotthonai illetve Lakóotthonai részére: 
̶ fertőtlenítő- és tisztítószerek, konyhai kisgépek, kávéfőző stb. 
̶ keresztény témájú könyvek,  
̶ szabadidős eszközök: labda, ping-pong, tenisz, tollaslabda, sakk, 
̶ rajzeszközök, ceruza, filctoll, számitógép, laptop, tablet, 

Kárpátaljai illetve baranyai mélyszegény településekre: 
̶ fertőtlenítő- és tisztítószerek, 
̶ takaró, törölköző, meleg téli ruha, cipő. 

Az adományokat október 13-14-én, szerdán-csütörtökön 14-18 óráig és október 18. 
hétfőn 9-13 óráig fogadjuk az Attila út 63. alatti KDNP irodában. Kérjük, aki teheti, 
vállaljon részt az adományok kezeléséből, továbbításából is! 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP 
október 10. 

Borgia Szent Ferenc 

  9:00 szentmise † szülőkért 
11:00 szentmise híveinkért, † Óhidi Légmán Izidorért, 
Imre fiáért és leszármazottaikért 

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

HÉTFŐ, október 11. 
Szent XXIII. János pápa 

 

KEDD, október 12. 
Szent Miksa, Szent 

Edwin, Szent Gottfried 

  8:00 szentmise Eszter megtéréséért 
utána rózsafüzér 

 

SZERDA,  
október 13.  

Szent Kálmán, Szent 
Hitvalló Edvárd 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Ilonáért 
utána rózsafüzér 

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
október 14.  

Szent I. Kallixtusz pápa, 
Szent Burkhard 

17:30 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér  
18:00 szentmise † Dénesért 

PÉNTEK, október 15. 
Avilai Szent Teréz  

Szent Tekla 

17:00 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise † Margit és Pál szülőkért 

SZOMBAT,  
október 16. 

Szent Hedvig,  
Alacoque Szent Margit 

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

17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise hálából élő Mihály édesapáért,  
70. születésnapján 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 
a missziók vasárnapja 

október 17. 
Antiochiai Szent Ignác 

  9:00 szentmise élő Márta és János szülőkért 
11:00 szentmise híveinkért, † Ottó édesapáért 

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

utána Vesperás 
 

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