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A hét szentjei, ünnepei 

hétfő Árpád-házi Szent Erzsébet 
szerda A Boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban 
csütörtök Szent Cecília szűz és vértanú 
péntek Szent I. Kelemen pápa és vértanú 
szombat Dung-Lac Szent András áldozópap és társai vietnámi vértanúk 
Szeretettel köszöntjük azokat, akiknek a héten lesz névnapja, születésnapja, 
házassági évfordulója. A jó Isten áldása legyen az életükön! 

 
Egyházközségi programok 

18, vasárnap A szentmisék után a Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szent Erzsébet emlékére kenyeret oszt. 
Adományokat a rászorulók részére köszönettel  
fogadnak. 

20, kedd  
09:00-11.00 

A Máltai Szeretetszolgálat ingyenes ruhabörzét tart a 
Molnár J. u. 5. szám alatt. 

20, kedd 17:00 Az Utcaapostolok találkozója kezdődik s Don Bosco 
klubban. 

20, kedd 17:00 Szülői megbeszélés lesz a 3. osztályos hittanos 
szülőknek a kápolnában. 

22, csütörtök 
10:00-12:00 

Szeretettel hívunk és várunk a baba-mama klubba 
minden anyukát és kisgyermeket a Don Bosco klubba 
egy kis játékra, beszélgetésre és lelki feltöltődésre. 

23, péntek 
08:00-17:00 

Egésznapos szentségimádás egyházközségünk 
lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

23, péntek 17:00 Imaóra a betegekért. 
24, szombat  
17:00-18:00 

A NEK-ra való felkészülés jegyében hirdettek 
nemzetközi szentségimádási órát Krisztus Király 
ünnepének előestéjére. Ehhez csatlakozunk a múlt 
évihez hasonlóan. Szeretettel hívunk a közösimára a 
kápolnába. 

25, vasárnap 
10:00 

Jubiláns házasokat köszöntünk. 

http://www.szentanna.org/
https://igenaptar.katolikus.hu/nap/index.php?holnap=2018-11-21
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-22
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-23
https://igenaptar.katolikus.hu/szentek/?holnap=2018-11-24


25, vasárnap Országos gyűjtés a Szeretetszolgálat javára. A 
gyűjtés 60%-a plébánián marad. 

29, csütörtök 
08:00-17:00 

Egyházmegyei egésznapos szentségimádás 
egyházmegyénk lelki-szellemi-erkölcsi megújulásáért. 

dec. 02, vasárnap 
10:00-12:00 
ebéd 11:00-től 

A tavalyi évhez hasonlóan Szeretetebédre hívnak 
minket a templom előtt. Paprikás krumpli kolbásszal a 
menü. Adomány érte 300 Ft. Itt is meg lehet enni, és 
éthordóban el is lehet vinni, akár a rászorulóknak is. 
Lesz adventi vásár, süteményekkel és forralt borral, 
lovaskocsikázás a Mikulással stb. A befolyt összeggel 
a rászorulók karácsonyi ebédjét támogatjuk.   

 

Egyéb 

■  Folytatódik a templom külső felújítása. Adományokat köszönettel 
fogadunk az irodában, vagy csekken. Cégek adócsökkentésre használhatják az 
adományt. Isten áldjon meg minden adakozót!  
■  Köszönet azoknak, akik már befizették az ez évi egyházközségi 
hozzájárulásukat. Akik még nem tették meg, kérjük, tegyék meg! 
Csekkek a kijáratoknál találhatók, az irodában is be lehet fizetni.  
■  Jövő évi Katolikus falinaptár (forgatós), Katolikus Kalendárium és egylapos 
falinaptár megvásárolható a sekrestyében, a templom első padtömbje utáni asztalon 
(a pénzt kérjük a perselybe tenni) és a plébánián. 
 

■  Az 1993-ban, vagy régebben megváltott, de azóta újra ki nem váltott 
sírhelyek lejárnak. Aki igényt tart továbbra is a sírhelyre, szíveskedjék a 
plébánia irodájában újra váltani. A ki nem váltott sírhelyek újra eladhatóvá 
válnak. A lejárt sírokon emlékeztető cédulák lesznek. Ezt a cédulát kérjük, 
hogy hozzák magukkal az újra váltáshoz. 

 

 

http://szentmaximilian.hu/termek/katolikus-falinaptar-2019-forgatos/251
http://szentmaximilian.hu/termek/katolikus-kalendarium-2019/250

