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ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 

Abban az időben Jézus ezt mondta: „Ha valaki közületek ki akar tűnni, legyen a 
szolgátok, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz 
az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét 
adja váltságul sokakért.” 

(Mk 10,45) 

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. 

Ma a szentmisék után a missziók javára gyűjtünk. 

Szerdán, október 20-án este fél 8-kor Krisztinavárosi esténken, Hild Csorba Bernadett 
építész tart előadást A Krisztinavárosi Plébánia épülete tegnap, ma és holnap 
címmel, amelyre mindenkit szeretettel várunk. Kérjük, hogy a rendezvényen maszkot 
viseljenek! (Következő esténk tervezett időpontja: november 17. szerda.) 

Örömmel adjuk hírül kedves Testvéreknek, hogy még az idén elkezdődik a 
plébániaépület felújítása, amiről hamarosan látványterv is megtekinthető lesz. 

Augusztusi iskolatáska-akciónk szép sikerrel zárult. Bőven kaptunk nem csak tárgyi 
adományokat, hanem pénzben is annyit, hogy a kért tanszereken kívül sport- és beltéri 
cipőket is tudtunk adományozni, amit az utolsó napokban kértek. Kedvezményezetteink 
nagyon köszönik nagylelkűségünket! Részleteket a Harangszó következő számában 
olvashatnak. A pozitív visszhangok további együttműködésre biztatnak, közösségünk 
szélesebb körének belevonásával. Tárgyalásban vagyunk a program vezetőivel: 
hamarosan beszámolunk a felmerült lehetőségekről és tervekről. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ, október 18. 
Szent Lukács 
evangélista 

 

KEDD, október 19. 
Brébeuf Szent János és 

Jogues Szent Izsák, 
Keresztes Szent Pál 

  8:00 szentmise † József és Márta szülőkért 
utána rózsafüzér 

 

SZERDA,  
október 20.  

Szent Vendel 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Anna és Mária családtagokért 

utána rózsafüzér 

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
október 21.  

Boldog IV. Károly, 
Szent Hilárion,  

Szent Orsolya és 
vértanútársai 

16:30 Göndöcs Ádám és Barta Nikolett esküvője 
17:30 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér  
18:00 szentmise † Jánosért és Endréért 

PÉNTEK, október 22. 
Szent II. János Pál pápa 

17:00 gyóntatás  
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise † Edit és Kálmán szülőkért, 

 élő és † gyermekeikért 

SZOMBAT, október 23. 
NEMZETI ÜNNEP 

Kapisztrán Szent János,  
Szent Szeverin 

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

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

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP 
október 24. 

Claret Szent Antal 
Mária, Szent Gilbert 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért 

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

utána vesperás 
 

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