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ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 

Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: Azokban a napokban, amikor 
a gyötrelmek véget érnek, a nap elsötétedik, a hold nem ad világosságot, a csillagok 
lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd 
meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, nagy hatalommal és dicsőséggel. 
Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a világ négy tájáról, a föld szélétől az ég 
határáig. Vegyetek példát a fügefáról: Amikor már zöldellni kezd és levelet hajt, 
tudjátok, hogy közel van a nyár. Így ti is, amikor látjátok, hogy ezek mind 
bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van, már az ajtó előtt. Bizony mondom 
nektek, nem múlik el ez a nemzedék, míg mindezek be nem következnek. Ég és föld 
elmúlnak, de az én igéim soha el nem múlnak. Ám azt a napot vagy órát senki sem 
tudja, sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem egyedül az Atya. 

Mk 13,24-32 

H I R D E T É S E I N K  

A plébániaépület felújítása idején irodai szolgálat a sekrestyében érhető el, kedden és 
szerdán 10-12 óráig, csütörtökön és pénteken délután 3-tól 5-ig. Köszönjük a 
fáradozásukat azoknak a Testvéreknek, akik a költözködésben közreműködtek!  

Emlékeztetünk a friss járványügyi rendelkezésekre, amelyek csatoltan, illetve a hirdető 
táblán is olvashatók. 

Szerdán november 17-én, este fél 8-kor Krisztinavárosi esték keretében 
dr. Csermák Judit tart vetített képes előadást Indiai mozaik címmel a Szent Gellért 
Katolikus Általános Iskola dísztermében (Kosciuszkó Tádé u. 3.). Az agapé elmarad. 
Maszkok viselését kérjük! Mindenkit szeretettel várunk! 

Szombaton, november 20-án, Krisztus Király vasárnapjának vigíliáján délután 17 
órakor templomunkban csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz. Szeretettel 
várunk mindenkit! 

Jövő vasárnap, november 21-én országos gyűjtés lesz templomainkban a Katolikus 
Karitász javára. 

Köszönjük a felújításra nyújtott anyagi támogatást, valamint az egyházi hozzájárulás 
befizetését. A Jóisten fizesse meg nagylelkűségüket!  

  

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP 
november 14. 

Szent Hypatiusz-Huba 

  9:00 szentmise † Máriáért 
11:00 szentmise híveinkért, † Dénesért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Jankáért  

utána vesperás 

HÉTFŐ, november 15. 
Nagy Szent Albert, 

Szent Lipót 

 

KEDD, november 16. 
Skóciai Szent Margit, 

Szent Otmár 

  8:00 szentmise † Lászlóért és Annáért 
 

17:00 gyászmise † Máriáért 

SZERDA, november 17. 
Nagy Szent Gertrúd, 

Szent Ányos, Szent Hilda  
Tours-i Szent Gergely  

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Lászlóért  

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

CSÜTÖRTÖK,  
november 18.  

Szent Péter és Szent Pál 
bazilikák felszentelése, 

Szent Noé 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise † Margit és Imre szülőkért,  

és † családtagokért 

PÉNTEK, november 19. 
Árpád-házi Szent 

Erzsébet  
Szent Abdiás, Szent Geláz 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise † Erzsébet édesanya és nagymamáért 

SZOMBAT,  
november 20. 

Szent Mechtild,  
Szent Ödön-Edward, 

Valois Szent Félix 

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

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 szentségimádás, együtt a Világegyház egészével 
18:00 szentmise † Izabella és Ferenc családtagokért 

KRISZTUS, A 
MINDENSÉG KIRÁLYA, 
évközi 34. VASÁRNAP 

november 21. 
Szűz Mária bemutatása 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért, élő Miklósért és családjáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul élő Gyöngyiért  

utána vesperás 
 

Napról napra többen betegednek meg! – Kérjük, hogy a szigorodó 
járványügyi rendelkezéseket következetesen tartsák be; a templomban  

és zárt terekben viseljenek maszkot, használjanak kézfertőtlenítőt! 
Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével is! 
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