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ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
Abban az időben tanítványaival Jézus Jerikóba érkezett. Amikor tanítványainak és
nagy tömegnek a kíséretében elhagyta Jerikót, egy vak koldus, Timeus fia, Bartimeus
ott ült az útszélen. Hallva, hogy a názáreti Jézus közeledik, elkezdett kiáltozni: „Jézus,
Dávid fia, könyörülj rajtam!” Többen szóltak neki, hogy hallgasson, de ő annál
hangosabban kiáltotta: „Dávid fia, könyörülj rajtam!”
Jézus megállt és így szólt: „Hívjátok ide!” Odaszóltak a vaknak: „Bátorság! Gyere,
téged hív!” Az eldobta köntösét, felugrott és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte:
„Mit akarsz, mit tegyek veled?” A vak ezt felelte: „Mester, hogy lássak.” Jézus erre így
szólt hozzá: „Menj, a hited megmentett téged.” Az pedig nyomban visszanyerte
látását, és követte őt az úton.
Mk 10,46-52

HIRDETÉSEINK
November 1-én, hétfőn, Mindenszentek főünnepe kötelező ünnep, azaz szentmisén
való részvételi kötelezettséggel járó ünnep. Templomunkban reggel 8-kor és este 6kor lesz szentmise, az esti szentmise után lesz a Lucernárium, vagyis az elhunytakért
végzett szertartás. Másnap, halottak napján ugyancsak reggel 8-kor és este 6-kor lesz
szentmise.
Éljünk bizalommal a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségével. Feltételek: a búcsúval
kitüntetett cselekmény, szentgyónás, szentáldozás és imádság a szentatya szándékára.
Búcsúval kitüntetett cselekmények: halottak napján egy templom vagy kápolna
felkeresése, és ott Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása; november 1-8 között egy
temető meglátogatása, és ott Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása. Ezen felül
szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos
bűnöket is. A teljes búcsú elnyeréséről bővebben a hirdető táblán és a honlapon
olvashatnak.
November 6-án este ½ 6 órakor elsőszombati rózsafüzért imádkozunk Bíboros
Főpásztorunk vezetésével.
Örömmel adjuk hírül a kedves Testvéreknek, hogy még az idén elkezdődik a
plébániaépület felújítása. Ennek következtében változás lesz az irodai szolgálatban is:
november 3-tól irodai ügyintézés a sekrestyében lesz kedden és szerdán 10-12 óra
között, csütörtökön és pénteken délután 3-tól 5-ig. Köszönjük megértésüket!

Liturgiák rendje

9:00 szentmise
11:00
szentmise híveinkért
ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP
október 24.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Claret Szent Antal
17:30 rózsafüzér
Mária, Szent Gilbert 18:00 szentmise † szülőkért
utána vesperás
HÉTFŐ, október 25.
Szent Mór püspök
KEDD,
október 26.

SZERDA,
október 27.
CSÜTÖRTÖK,
október 28.
Szent Simon és
Szent Júdás Tádé
apostolok
PÉNTEK,
október 29.
SZOMBAT,
október 30.

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP
október 31.
Boldog Romzsa Tódor
Szent Wolfgang

8:00 szentmise † Tamás és Imre családtagokért
utána rózsafüzér
7:30 a gyóntatás elmarad
8:00 szentmise beteg Imréért
utána rózsafüzér
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája

17:30 gyóntatás
17:30 rózsafüzér
18:00 szentmise † Kornélért és Imréért
17:00 gyóntatás
17:30 rózsafüzér
18:00 szentmise † Erikáért halála 1. évfordulóján
8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
17:30 rózsafüzér
18:00 szentmise † szülőkért és hozzátartozókért
9:00 szentmise † Ágnesért és Mártonért
11:00 szentmise híveinkért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 rózsafüzér
18:00 szentmise † Ilona édesanyáért és András édesapáért
utána vesperás

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

