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ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 

Abban az időben egy írástudó megkérdezte Jézustól: „Melyik az első a 
parancsok közül?” Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr a mi 
Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második hasonló ehhez: 
Szeresd felebarátodat, mint önmagadat! Ezeknél nincs nagyobb parancsolat.” 

Mk 12,28b-31  

H I R D E T É S E I N K  

Ma ½ 6-kor lesz az októberi rózsafüzér utolsó imaalkalma. Köszönjük a Rózsafüzér 
Társulatnak és kántorunknak, Tarnóczi Erzsébetnek az októberi ájtatosságok 
vezetését.  

Hétfőn lesz Mindenszentek ünnepe, amely kötelező főünnep, azaz szentmisén való 
részvételi kötelezettséggel járó főünnep. Templomunkban reggel 8-kor és este 6-kor 
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.  

Mindenszentek ünnepén és halottak napján nem lesz irodai szolgálat 

Örömmel adjuk hírül a kedves Testvéreknek, hogy még az idén elkezdődik a 
plébániaépület felújítása. Ennek következtében november 3-tól az irodai szolgálat a 
sekrestyében lesz kedden és szerdán 10-12 óra között, csütörtökön és pénteken 
délután 3-tól 5-ig. Köszönjük megértésüket!  

Szombaton, november 6-án este ½ 6 órakor elsőszombati rózsafüzért imádkozunk 
Bíboros főpásztorunk vezetésével.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP 
október 31. 

Boldog Romzsa Tódor 
Szent Wolfgang 

  9:00 szentmise † Ágnesért és Mártonért 
11:00 szentmise híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Ilona édesanyáért és András 

édesapáért 
utána vesperás 

HÉTFŐ,  
november 1. 

MINDENSZENTEK 

  8:00 szentmise † Györgyért 

18:00 szentmise  
utána lucernárium 

KEDD,  
november 2. 

Halottak napja 
Szent Tóbiás 

  8:00 szentmise † családtagokért és ismerősökért 

18:00 szentmise elhunytakért  

SZERDA,  
november 3. 

Porres Szent Márton, 
Szent Hubertusz,  

Szent Szilvia 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † szülőkért és testvérekért 

 

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
november 4.  

Borromeo Szent Károly 

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

PÉNTEK,  
november 5. 
Szent Imre 

17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise † papokért 

SZOMBAT,  
november 6. 
Szent Lénárd 

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

15:30 Taliga Vilmos keresztelője+ 
17:30 elsőszombati rózsafüzér Bíboros Főpásztorunkkal 
18:00 szentmise † családtagokért 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 
november 7. 

Szent Willibrord,  
Szent Engelbert 

  9:00 szentmise élő Krisztián, Mihály és Bertalan 
édesapákért és családjaikért 

11:00 szentmise híveinkért, Erzsébet és László házas-
társakért 60. ház. évfordulójukon 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Zitáért és Albertért 

utána vesperás 
 

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