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ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP   

Abban az időben Jézus Jerikó városán haladt át. Élt ott egy Zakeus nevű gazdag 
ember, aki a vámosok feje volt. Szerette volna látni és megismerni Jézust, de a 
tömeg miatt nem láthatta, mert alacsony termetű volt. Így hát előrefutott, 
felmászott egy vad fügefára, hogy láthassa, mert arra kellett elhaladnia. Amikor 
Jézus odaért, felnézett és megszólította: „Zakeus, gyere le gyorsan, mert ma a te 
házadban kell megszállnom.” Erre ő sietve lejött, és örömmel fogadta Jézust.  

Akik ezt látták, méltatlankodva megjegyezték: »Bűnös embernél száll meg.« 
Zakeus azonban odaállt az Úr elé, és így szólt: „Nézd, Uram, vagyonom felét a 
szegényeknek adom, és ha valakit valamiben megkárosítottam, négyannyit adok 
helyette.” Jézus ezt felelte neki: „Ma üdvösség köszöntött erre a házra, hiszen ő is 
Ábrahám fia. Az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és üdvözítse, ami elveszett.” 

Lk 19,1-10 

H I R D E T É S E I N K 

Kedden, 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, 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.  

Csütörtökön déltől csendes szentségimádás lesz: kérjük azok jelentkezését, akik 
tudnak vállalni egy-egy órát. Délután 5 órától együtt imádkozzuk rózsafüzért. 

Szombaton reggel 8-tól 10 óráig a négy rózsafüzért imádkozzuk. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. november 
Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk az elhunyt hívekért és az őket 

gyászolókért, valamint a Plébániánkon a múltban szolgálatot teljesítő elhunyt papokért. 

Szent László Imacsoport: Imádkozzunk a hitüket nem gyakorló, Jézustól elfordult 
megkeresztelt testvéreink megtéréséért.  

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk a szenvedő gyermekekért, különösen 
az utcán élőkért, a háború áldozataiért és az árvákért, hogy lehetőségük legyen a 
tanulásra, és megtapasztalhassák a családi szeretetet. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 31. VASÁRNAP,  
október 30. 

  9:00 szentmise beteg Kláráért 
11:00 szentmise híveinkért; élő Gergőért és Editért; 

beteg József gyógyulásáért 

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

HÉTFŐ, október 31. 
Boldog Romzsa Tódor, 

Szent Wolfgang 

   

KEDD, 
 november 1.  

MINDENSZENTEK 

  8:00 ünnepi szentmise, élő és † családtagokért 

18:00 ünnepi szentmise híveinkért;  
† Sándorért és Ferencért 
utána lucernárium 

SZERDA,  
november 2. 

Halottak napja 
(Szent Tóbiás vértanú) 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † családtagokért, ismerősökért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 
18:00 szentmise a Mária Légió † és élő tagjaiért 

CSÜTÖRTÖK,  
november 3.  

Porres Szent Márton, 
Szent Hubertusz,  

Szent Szilvia 

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

PÉNTEK,  
november 4. 

Borromeo Szent Károly 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † papokért 

SZOMBAT,  
november 5. 

Szent Imre herceg 

  8:00 közösen elmondjuk mind a négy rózsafüzért.  
Utána a templom nyitva 12 óráig  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † családtagokért 

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP,  
november 6. 

(Szent Lénárd) 

  9:00 szentmise a Kármel megerősödéséért 
11:00 szentmise híveinkért; † szülőkért és testvérekért  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Zitáért és Albertért; 

† Margitért, Pálért, Endréért, Jánosért 
19:00 vesperás 

 

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