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ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP   

Abban az időben: Az elbizakodottaknak, akik magukat igaznak tartották, másokat 
pedig megvetettek, Jézus ezt a példabeszédet mondta: 

„Két ember fölment a templomba imádkozni, az egyik farizeus volt, a másik 
vámos. A farizeus megállt, és így imádkozott magában: »Istenem, hálát adok neked, 
hogy nem vagyok olyan, mint a többi ember, rabló, igazságtalan, házasságtörő, mint 
ez a vámos is. Kétszer böjtölök hetenként, és tizedet adok mindenből, amim van.« A 
vámos pedig távolabb állt meg, és a szemét sem merte az égre emelni, hanem a 
mellét verve így szólt: »Istenem, légy irgalmas nekem bűnösnek.«  

Mondom nektek, hogy ez megigazultan ment haza, amaz viszont nem. Mert 
mindazt, aki magát felmagasztalja, megalázzák, aki pedig megalázza magát, azt 
felmagasztalják.” 

 

H I R D E T É S E I N K 

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 MKDSZ Attila út 63. alatti helyiségében 
október 26-án, szerdán 10–13 óráig és 27-én, csütörtökön 14–17 óráig. 

Már most jelezzük, hogy november 1-én, mindenszentek főünnepén és 2-án, 
halottak napján reggel 8 és este 6 órakor lesz szentmise templomunkban. 
Mindenszentek főünnepe kötelező ünnep, vagyis a szentmisén való részvétel ezen a 
napon kötelező. Az esti szentmise után lesz a lucernárium, vagyis az elhunytakért 
végzett szertartás.  

Éljünk bizalommal a teljes búcsú elnyerésének a lehetőségével. Feltételek: a 
búcsúval kitüntetett cselekmény, szentgyónás, szentáldozás és imádság a szentatya 
szándékára. Búcsúval kitüntetett cselekmények: halottak napján egy templom vagy 
kápolna felkeresése, és ott Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása; november 1–8. 
között egy temető meglátogatása, és ott Miatyánk és Hiszekegy elimádkozása. 
Ezenfelül szükséges, hogy ki legyen zárva minden bűnös ragaszkodás, beleértve a 
bocsánatos bűnöket is. A teljes búcsú elnyeréséről bővebben a hirdetőtáblán és a 
honlapon olvashatnak.  

A hittanórák rendje megtalálható a hirdetőtáblán, a honlapon és Fb-oldalunkon is. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 30. VASÁRNAP,  
október 23. 

Nemzeti ünnep 
Missziós vasárnap 

(Kapisztrán Szent János, 
Szent Szeverin) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért és hazánkért 

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

HÉTFŐ, október 24. 
Claret Szent Antal Mária, 

Szent Gilbert 

   

KEDD, október 25.  
Szent Mór 

  8:00 szentmise † Mihályi Katalinért és családjáért 
utána rózsafüzér 

SZERDA,  
október 26. 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise bíborosunkért és titkáráért 

utána rózsafüzér 
16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
október 27. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér  
17:30 gyóntatás  
18:00 szentmise † Gáborért halálának 10. évfordulóján 

PÉNTEK, október 28. 
Szent Simon és  

Júdás Tádé apostolok 

15:00 Sey Katalin temetése a Magyar Szentek 
templomában 

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

SZOMBAT,  
október 29. 

  8:00–12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 rózsafüzér     
18:00 szentmise † szülőkért, nagyszülőkért és rokonokért 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP,  
október 30. 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért  

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

 

A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 
megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 

Lk 18,9-14 
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