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ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP   
Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet!” Az Úr 

így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok 
ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, 
engedelmeskedik nektek. 

Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: 
»Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz!« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem 
vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz 
és ihatsz te is.« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, 
amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák 
vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.” 

 

H I R D E T É S E I N K 
Tegnap népszámlálás kezdődött hazánkban. Fontos esemény ez mindnyájunk életében, 

ezért püspökeinkkel együtt bíztatjuk híveinket, hogy vallják meg – rögzítsék adatként – római 
katolikus illetve görög katolikus vallásukat. 

Október hónapban együtt imádkozzuk a Rózsafüzért: kedden és szerdán a reggeli 
szentmise után, csütörtöktől vasárnapig pedig fél 6-kor, az esti szentmise előtt. E héten, a 
hónap első csütörtökjén kivételesen 5 órakor lesz a rózsafüzér, ahogy minden hónapban 
szoktuk. 

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 plakátokon található. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. október 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk papjainkért különösen most, a Szűzanya 
havában! 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk, hogy békét tudjunk teremteni önmagunkban, 
családunkban, és a békéért hazánkban, Európában és az egész világon. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: A mindenki számára nyitott Egyházért. Imádkozzunk, hogy 
az Egyház, hűségesen és bátran hirdetve az Evangéliumot, legyen a szolidaritás, a testvériség 
és az elfogadás helye, és egyre inkább élje meg a zsinati szellemiséget.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP,  
október 2. 

(Szent Őrzőangyalok) 

  9:00 szentmise Annamária és Domonkos 25. 
házassági évfordulójára; 
házassági évfordulót ünneplő párokért; 
élő Álmosért, születésnapjára 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér 
18:00 szentmise házastársat keresőkért; élő Editért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, október 3. 
Boldog Bogdánffy Szilárd, 
Boldog Columba Marmion 

 

KEDD, október 4.  
Assisi Szent Ferenc 

  8:00 szentmise † András és Judit szülőkért 
utána rózsafüzér 

SZERDA, október 5. 
Szent Fausztina Kowalska,  

Szent Attilánusz 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Máriáért és élő Kláráért 

utána rózsafüzér 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
október 6.  

Szent Brúnó  

12:00 az elsőcsütörtöki szentségimádás kezdete 
17:00 rózsafüzér imádság  
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért 
19:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 

PÉNTEK, október 7. 
Rózsafüzér Királynője 

16:00 szentmise hálából, Péter és Katalin 50. házassági 
évfordulóján 

17:00 gyóntatás 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise papokért 

SZOMBAT, OKTÓBER 8. 
SZŰZ MÁRIA, MAGYAROK 

NAGYASSZONYA 

12:30 zarándoklatunk záró szentmiséje, 
utána litánia 

16:00 Pulay Bernadett keresztelője 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise  

ÉVKÖZI 27. VASÁRNAP,  
október 9. 

(Szent Ábrahám és Sára, 
Szent Henry Newman, 

Szent Dénes,  
Szent Günter) 

  9:00 szentmise † Istvánért, élő Ádámért  
és Juli gyógyulásáért 

11:00 szentmise híveinkért; † Dénesért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise  
19:00 vesperás 

 

Lk 17,5-10 

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