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ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP   
Abban az időben: Jézus a következő példabeszédet mondta: 
„Volt egy gazdag ember. Bíborba és patyolatba öltözködött, és mindennap 

dúsan lakmározott. Volt egy Lázár nevű koldus is, ez ott feküdt a kapuja előtt, tele 
fekéllyel. Szívesen jóllakott volna az ételmaradékból, ami a gazdag ember asztaláról 
lehullott, de abból sem adtak neki. Csak a kutyák jöttek, és nyalogatták a sebeit. 
Meghalt a koldus, és az angyalok Ábrahám kebelére vitték. A gazdag is meghalt, és 
eltemették. A pokolban, amikor nagy kínjai közt feltekintett, meglátta messziről 
Ábrahámot és a keblén Lázárt. Felkiáltott: »Atyám, Ábrahám! Könyörülj rajtam! 
Küldd el Lázárt, hogy ujja hegyét vízbe mártva hűsítse nyelvemet. Iszonyúan 
gyötrődöm ezekben a lángokban.« 

»Fiam – felelte Ábrahám –, emlékezzél rá, hogy milyen jó dolgod volt 
életedben, Lázárnak meg mennyi jutott a rosszból. Most ő itt vigasztalódik, te pedig 
odaát gyötrődöl. Azonfelül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, hogy aki innét 
át akarna menni hozzátok, ne tudjon, se onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki.« 
»Akkor arra kérlek, atyám – kiáltotta újra –, küldd el őt atyai házunkba, ahol még öt 
testvérem él. Tegyen bizonyságot előttük, nehogy ők is ide jussanak a gyötrelmek 
helyére.« Ábrahám ezt felelte: »Van Mózesük és vannak prófétáik. Azokra 
hallgassanak.« Ám az erősködött: »Nem teszik, atyám, Ábrahám! De ha valaki a 
halottak közül elmenne hozzájuk, bűnbánatot tartanának.« Ő azonban így felelt: »Ha 
Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, még ha a halottak közül támad is fel valaki, 
annak sem hisznek.«” 

H I R D E T É S E I N K 
Szerdán este, a szentségimádás után, Mária Légió csoportunk ünnepélyes fogadalmat 

tesz a Plébánia nagytermében. Erre az alkalomra érdeklődőket is szeretettel várnak! 

A mai naptól ismételten van lehetőségünk elimádkozni közösen minden vasárnap a 
Vesperást a schola vezetésével az esti szentmise után.  

Október 1-én népszámlálás kezdődik hazánkban. Fontos esemény ez mindnyájunk 
életében, ezért püspökeinkkel együtt bíztatjuk híveinket, hogy vallják meg – rögzítsék 
adatként – római katolikus illetve görög katolikus vallásukat. 

Október 8-ára, szombatra, negyed 10-es kezdéssel, a Ferenciek teréről indulva, 
zarándoklattal egybekötött Krisztinás napot szervezünk. Részletek Plébániánk honlapján, 
Facebook-oldalán és szórólapokon olvashatók. Jelentkezni a Plébánia internetes 
felületein vagy személyesen, a sekrestyében lehet. Mindenkit várunk szeretettel! 

Hittanóráink rendje honlapunkon, fb-oldalunkon és múlt heti számunkban található. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP,  
szeptember 25. 
Elvándorlók és 

menekültek világnapja  

  9:00 szentmise † Ilonáért és † családtagokért 
10:00 Agócs Hanga keresztelője 
11:00 szentmise híveinkért;  

hálából Mária édesanyáért, 70. születésnapjára 

18:00 szentmise † Tiborért; † Józsefért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, szeptember 26. 
Szent Kozma és Damján, 

Szent Nílus 

 

KEDD, szeptember 27.  
Páli Szent Vince 

  8:00 szentmise † Zsuzsanna lelkiüdvéért 
 

SZERDA, szeptember 28. 
Szent Vencel, Ruiz Szent 
Lőrinc és vértanútársai, 

Szent Lióba 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Ferenc édesapáért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 29.  

Szent Mihály, Gábor és 
Ráfael főangyalok 

17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Mihályért 

PÉNTEK, szeptember 30. 
Szent Jeromos 

15:00 szentmise † Walterért 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Erzsébet édesanyáért 

SZOMBAT, október 1. 
Lisieux-i Szent Teréz 

(Szent Remig) 

 

18:00 szentmise rózsaesőn kért szándékokért 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP,  
október 2. 

(Szent Őrzőangyalok) 

  9:00 szentmise Annamária és Domonkos 25. 
házassági évfordulójára; 
házassági évfordulót ünneplő párokért 

11:00 szentmise híveinkért; † szülőkért és nagyszülőkért; 
† Antal és Ilona szülőkért, nagyszülőkért és 
dédszülőkért 

18:00 szentmise házastársat keresőkért 
19:00 vesperás 

 

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

Lk 16,19-31 
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