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ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Egy alkalommal Jézus leült szemben a templompersellyel, és figyelte, hogy a nép
hogyan dobja a pénzt a perselybe. Sok gazdag sokat dobott be. De egy szegény
özvegyasszony is odajött, és csak két fillért dobott be. Erre magához hívta tanítványait,
és így szólt hozzájuk: „Bizony mondom nektek, ez a szegény özvegy többet adott
mindenkinél, aki csak dobott a perselybe. Mert ők a feleslegükből adakoztak, ez pedig
mindent odaadott, amije csak volt, egész vagyonát.”
Mk 12,38-44

HIRDETÉSEINK
November 1-8. között a teljes búcsú elnyerése alábbi feltételekhez kötött: a búcsúval
kitüntetett cselekmény, szentgyónás, szentáldozás és imádság a szentatya szándékára.
Búcsúval kitüntetett cselekmények: egy temető meglátogatása, és ott Miatyánk és
Hiszekegy elimádkozása. Ezen felül szükséges a szentgyónás, és hogy ki legyen zárva
minden bűnös ragaszkodás, beleértve a bocsánatos bűnöket is.
A plébániaépület felújítása idején az irodai szolgálat a sekrestyében lesz, kedden és
szerdán 10-12 óráig, csütörtökön és pénteken délután 3-tól 5-ig. Köszönjük
megértésüket!
Karitász ügyben félfogadás telefon előre egyeztetett időben lehetséges.
A mai naptól új járványügyi rendelkezés lép életben templomunkban is, amely
részletei a mellékelt tájékoztatóban olvasható.
A hirdetőtáblán és a honlapunkon is olvasható Erdő Péter bíboros úr a szinódusi
folyamat kezdetén kiadott körlevele. Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe.
A gyerekes családok szüleit szeretettel várjuk november 13-án, szombaton este fél 9kor egy rövid előadásra, s utána beszélgetésre. Az online együttlétre a
https://forms.gle/sxbfULegpyVokNDf7 linken lehet bejelentkezni. A jelentkezések
fogadását a kezdés előtt egy órával lezárjuk.
November 20-án, szombaton Krisztus Király vasárnapjának vigiliáján délután 17 órakor
templomunkban csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz. Szeretettel várunk
mindenkit!

Liturgiák rendje

9:00 szentmise élő Krisztián, Mihály és Bertalan
édesapákért és családjaikért
ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP 11:00 szentmise híveinkért, Erzsébet és László házasnovember 7.
társakért 60. házassági évfordulójukon
Szent Willibrord,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Engelbert
18:00 szentmise † Zitáért és Albertért
utána vesperás
HÉTFŐ, november 8.
Szent Kolos,
Szent Godfréd
KEDD, november 9.
A Lateráni Bazilika
felszentelése

8:00 szentmise † Ekaterina édesanyáért

7:30 gyóntatás
SZERDA, november 10. 8:00 szentmise † keresztszülőkért
Nagy Szent Leó pápa
Avellinoi Szent András 16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
CSÜTÖRTÖK,
november 11.
Szent Márton püspök

17:30 gyóntatás
18:00 szentmise élő Zsomiért és Juditért

PÉNTEK, november 12.
Szent Jozafát
Studita Szent Teodor, 17:00 gyóntatás
Szent Anasztáz-Asztrik 18:00 szentmise † Tamásért
SZOMBAT,
november 13.
Magyar Szentek és
Boldogok

8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Izabella és Ferenc családtagokért

9:00 szentmise † Máriáért
11:00
szentmise híveinkért, † Dénesért
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP
november 14.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Hypatiusz-Huba 18:00 szentmise † Jankáért
utána vesperás

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

