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ÉVKÖZI 28. VASÁRNAP   

Jézus egyszer útban Jeruzsálem felé áthaladt Szamaria és Galilea határvidékén. 
Amikor betért az egyik faluba, tíz leprás férfi jött vele szembe. Még messze voltak, 
amikor már megálltak, és hangosan így kiáltottak: Jézus, Mester! Könyörülj rajtunk!” 
Ő rájuk tekintett, és így szólt hozzájuk: „Menjetek és mutassátok meg magatokat a 
papoknak.” Útközben megtisztultak. 

Az egyik, amikor észrevette, hogy meggyógyult, visszament, hangos szóval 
dicsőítette Istent, arcra borult Jézus lába előtt, és hálát adott neki. És ez az ember 
szamaritánus volt. Jézus megkérdezte: „Nemde tízen tisztultak meg? Hol maradt a 
többi kilenc? Nem akadt más, aki visszajött volna, hogy hálát adjon Istennek, csak ez 
az idegen?” Aztán hozzá fordult: „Kelj fel és menj! Hited meggyógyított téged.” 

Lk 17,11-19 

H I R D E T É S E I N K 

Népszámlálás folyik 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. 

Jövő vasárnap, október 16-án, országos gyűjtés lesz a missziók javára. 

Október 19-én, szerdán a Krisztinavárosi esték keretében Morandini Kristóf tart 
vetített képes beszámolót utazásairól Országok, városok, benyomások címmel 
Plébániánk nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk. 

Köszönjük az eddig befizetett egyházi hozzájárulást és az adományokat, amivel 
támogatták plébániánk közösségét. Ezek továbbra is befizethetők átutalással, csekken, 
vagy személyesen a sekrestyében vagy a plébánián irodai időben.  

Hittanóráink rendje honlapunkon, fb-oldalunkon és plakátokon található. 

Magyarok Nagyasszonya, Világ Királynője! Vezesd vissza a világot az isteni 
harmóniához! Vess véget a gyűlöletnek, csillapítsd a bosszúvágyat, taníts meg 
minket megbocsátani! Szabadíts meg minket a háborútól, őrizd meg a világot a 
nukleáris fenyegetéstől! Béke Királynője, esdd ki a békét az egész világ számára! 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 28. 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 élő Ildikóért és Tiborért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, október 10. 
Borgia Szent Ferenc 

 

KEDD, október 11.  
Szent XXIII. János pápa 

  8:00 szentmise † Mihályi Katalinért és családjáért 
utána rózsafüzér 

SZERDA, október 12. 
Szent Miksa, Szent 

Edwin, Szent Gottfried,  
Boldog Carlo Acutis 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Mihályi Katalinért és családjáért 

utána rózsafüzér 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
október 13.  

Szent Kálmán,  
Szent Hitvalló Edvárd 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér  
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise élő Ágnes testi és lelki gyógyulásáért,  

† Miklós és Alaine lelki üdvéért 

PÉNTEK, október 14. 
Szent I.Kallixtusz pápa, 

Szent Burkhard 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise † Tamás férjért 

SZOMBAT, október 15. 
Ávilai Szent Teréz 

(Szent Tekla) 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise † szülőkért 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP,  
október 16. 

(Szent Hedvig,  
Alacoque Szent Margit) 

  9:00 szentmise élő Ágnesért 
11:00 szentmise híveinkért;  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise † Margitért; † Teréz édesanyáért 
19:00 vesperás 

 

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