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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
JÖJJ, SZENTLÉLEK ÚRISTEN! VENI SANCTE SPIRITUS!
HIRDETÉSEINK
Ma a délelőtti szentmisék után az Etalon Kiadó termékei kaphatók a templom előtt.
Ma a 9 órai szentmisén a Szentlélek ajándékait kérjük az új tanév kezdetén a
tanárokra és a diákokra.
Ma este 7 órakor Rózsafüzér imádság lesz hazánkért férfiak vezetésével a Szent
István Bazilika előtt.
Szombaton reggel 8 órakor gyalogos Mindszenty zarándoklat indul a Városmajorból a
Máriaremetei bazilikához. Részeletek a plakáton és a szórólapon olvashatók!
Az Ars Sacra Fesztivál keretében szombaton 15 órakor a plébánián megnyitjuk Hild
Csorba Bernadett ÚTJELZŐ(K) című akvarell kiállítását, 20 órakor pedig a templomban
Szkólánk matutinumot énekel. Részletek a plakáton és a szórólapon olvashatók.
Most szombaton és jövő hét szombaton (szeptember 17-én és 24-én) délután ½ 5kor vezetéssel megtekinthető a felújított plébánia épülete.
Elkezdődtek a hittanórák minden korosztály számára. Éljünk a lehetőséggel, hogy
megismerjük Egyházunk tanítását, és egyúttal méltó módon készüljünk fel a szentség
vételére is. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.
Köszönjük az eddig befizetett egyházi hozzájárulást és az adományokat, amivel
támogatták plébániánk közösségét. Ezek továbbra is befizethetők átutalással, csekken
vagy személyesen a sekrestyében vagy plébánián irodai időben.
Templomunk továbbra is nyitva van minden héten csütörtöktől vasárnapig naponta
délután 4-től az esti szentmise végéig, és szombaton délelőtt is reggel 8-tól délig.
Továbbra is minden héten tartunk szentségimádást szerdánként délután 4-től 6-ig,
illetve minden hónap első csütörtökén déltől este 8-ig.
A hirdetőtáblára szánt plakátok kizárólag a plébános jóváhagyásával helyezhetők el,
így a különböző rendezvényekről vagy eseményekről szóló plakátokat a sekrestyébe
vagy az irodába kérjük leadni.
A Rózsafüzér Társulat, a Mária Légió, valamint a többi imacsoport rendszeres
imaalkalmai is a hirdetőtáblán és a honlapon lesznek elérhetőek. Éljünk a templomi
hirdetőtábla és a honlap kínálta lehetőséggel, ahol kis közösségeinkről részletesebb
információk is megoszthatók.

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP,
szeptember 11.

Liturgiák rendje
9:00 Veni Sancte szentmise
10:00 Joó Izabella keresztelője
11:00 szentmise híveinkért; † Margitért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise plébániánk felújításának támogatóiért
és közreműködőiért; † Éváért;
élő Lajos édesapáért és családjáért

HÉTFŐ, szeptember 12.
Szűz Mária Szent Neve
KEDD, szeptember 13.
Aranyszájú Szent János
(Szent Tóbiás)
SZERDA, szeptember 14.
A Szent Kereszt
felmagasztalása
CSÜTÖRTÖK,
szeptember 15.
A Fájdalmas Szűzanya

8:00 szentmise élő Máriáért és családjáért

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise házastársat keresőkért
16:00 –18:00 csendes szentségimádás
17:30 gyóntatás
17:30 lorettói litánia
18:00 szentmise † Jánosért és Sáráért

PÉNTEK, szeptember 16.
Szent Kornél pápa
és Szent Ciprián püspök
(Szent Edit)

16:00 Fleischer Ferencné temetése a Szent Gellért
urnatemetőben
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise † szülőkért és nagyszülőkért

SZOMBAT,
szeptember 17.
Bellarmin Szent Róbert
Szent Hildegárd

18:00 szentmise † Katalin és Gyula szülőkért
20:00 matutinum az Ars Sacra Fesztivál jegyében

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP,
szeptember 18.
(Szent Lambert,
Copertinoi Szent József)

9:00 szentmise: betegek gyógyulásáért
11:00 szentmise híveinkért; † és élő Máriákért;
† Balázsért, halála 15. évfordulóján;
† Gyula édesapáért és Margit édesanyáért
18:00 szentmise plébániánk felújításának támogatóiért
és közreműködőiért; † Éváért;
élő Lajos édesapáért és családjáért
19:00 vesperás

Fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság
megtartását, a maszkok viselését és a kézfertőtlenítők használatát.

