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ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP   

Abban az időben: Példabeszédet mondott Jézus arról, hogy szüntelenül kell 
imádkozni és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki 
Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony 
is. Ez elment hozzá, és kérte: »Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel 
szemben.« A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: »Noha 
Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, 
hogy igazságot szolgáltatok neki, mert a végén még nekem jön és megver.«”  

Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró. Vajon Isten nem 
szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán 
megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. 
Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?” 

Lk 18,1-18 

H I R D E T É S E I N K 

A népszámlálás elektronikus adatrögzítési lehetősége a mai nappal lezárul. Bíztatjuk 
a kedves testvéreket, hogy vallják meg – rögzítsék adatként – római katolikus, illetve 
görög katolikus vallásukat.   

Ma országos gyűjtés van a missziók javára. Számítunk a kedves testvérek 
nagylelkűségére.  

Szerdán, október 19-én a Krisztinavárosi esték keretében Morandini Kristóf tart 
vetített képes beszámolót utazásairól „Országok, városok, benyomások” címmel 
plébániánk nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk! 

Október hónapban együtt imádkozzuk a Rózsafüzért: kedden és szerdán a reggeli 
szentmise után, csütörtöktől vasárnapig pedig fél 6-kor, az esti szentmise előtt. 

Karitász munkacsoportunk tiszta, rendezett gyermek- és egyéb ruhanemű 
adományokat rászorulók javára átvesz az Attila út 63. alatti MKDSZ helyiségben október 
26-án szerdán 10-13 óráig és 27-én, csütörtökön 14-17 óráig. 

Már most jelezzük, hogy november 1-én és 2-án, Mindenszentek ünnepén és 
Halottak napján reggel 8 és este 6 órakor lesz szentmise templomunkban. 
Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep, vagyis a szentmisén való részvétel 
kötelezettségével járó ünnep.  

Köszönjük az eddig befizetett egyházi hozzájárulást és az adományokat, amivel 
támogatták plébániánk közösségét. Számítunk mindazok támogatására, akik sajátuknak 
tekintik plébániai közösségünket. A befizetés történhet átutalással, csekken, vagy 
személyesen a sekrestyében vagy a plébánián irodai időben.  

Hittanórák rendje megtalálható a hirdetőtáblán, a honlapon és fb-oldalunkon is. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP,  
október 16. 

(Szent Hedvig,  
Alacoque Szent Margit) 

  9:00 szentmise élő Ágnesért 
11:00 szentmise híveinkért; † Teréz édesanyáért 

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

HÉTFŐ, október 17. 
Antióchiai Szent Ignác 

  8:30 Szabó Sándorné temetése a Farkasréti temetőben 

KEDD, október 18.  
Szent Lukács 
evangélista 

  8:00 szentmise † Mihályi Katalinért és családjáért 
utána rózsafüzér 

SZERDA, október 19. 
De Brébeuf Szent János 
és Jouqes Szent Izsák, 

Keresztes Szent Pál  

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

utána rózsafüzér 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
október 20.  

Szent Vendel 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér  
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise élő Gáborért és családjáért 

PÉNTEK, október 21. 
Boldog IV. Károly király,  
Szent Orsolya és társai, 

Szent Hilárion 

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

SZOMBAT,  
október 22. 

Szent II. János Pál pápa 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise † Editért és Kálmánért,  

élő és † gyermekeikért 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP,  
október 23. 

Nemzeti ünnep 
(Kapisztrán Szent János, 

Szent Szeverin) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért; Hazánkért 

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

 

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