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1. Mai hétvégén országos 
javára. Kérjük híveink nagylelkű adományait. A 
középen kihelyezett perselybe 
hithirdetésre szánt adományainkat.

 

2. Októberben az 
rózsafűzért imádkozunk
jövő vasárnap végezzük.

 

3. Ne felejtsük el, hogy, a 
október 25-én hajnalban 
órával visszatekerjük a mutatókat.

 

4. A hét jeles napja: Kedden Szent Mór emléknapja; 
Pénteken Szent Simon és Júdás
ünnepe lesz.  

 

5. Előre hirdetjük, hogy
szerdán mindenszentek ünnepén és halottak napján, 
reggel 7-kor és este 6
Templomunk egész nap nyitva lesz.

 

6. Az elhunytainkért és
november hó folyamán 
kihelyezett borítékokban lévő lapot 
kitöltve adományainkkal 

VI.  SZENT CSALÁD PLÉBÁNIA

Évközi 30. Vasárnap 
2016. október 23. 

HIRDETÉSEK  

i hétvégén országos gyűjtés van 
. Kérjük híveink nagylelkű adományait. A 

középen kihelyezett perselybe helyezzük be a 
hithirdetésre szánt adományainkat. 

az esti 6 órás szentmisék előtt 
rózsafűzért imádkozunk. Az utolsó rózsafüzért 
jövő vasárnap végezzük. 

Ne felejtsük el, hogy, a következő hétvégén
én hajnalban óraátállítás 

órával visszatekerjük a mutatókat. 

A hét jeles napja: Kedden Szent Mór emléknapja; 
Pénteken Szent Simon és Júdás-Tádé apostolok 

Előre hirdetjük, hogy 10 nap múlva kedden és 
szerdán mindenszentek ünnepén és halottak napján, 

kor és este 6-kor lesznek szentmisék. 
Templomunk egész nap nyitva lesz. 

elhunytainkért és egyéb szándékainkért
november hó folyamán szentmiséket mondunk

orítékokban lévő lapot szándékaink
kitöltve adományainkkal együtt a középső perselybe 

LÉBÁNIA  

a missziók 
. Kérjük híveink nagylelkű adományait. A 

helyezzük be a 

szentmisék előtt ½ 6-kor 
. Az utolsó rózsafüzért 

következő hétvégén 
 lesz: egy 

A hét jeles napja: Kedden Szent Mór emléknapja; 
Tádé apostolok 

10 nap múlva kedden és 
szerdán mindenszentek ünnepén és halottak napján, 

kor lesznek szentmisék. 

szándékainkért 
szentmiséket mondunk. A 

szándékainkkal 
együtt a középső perselybe 



dobhatjuk be. A kis papírokat onnan egész 
november hónapban az oltáron helyezzük el és a 
feltüntetett személyeket az Úristen oltalmába 
ajánljuk. 

 

7. Vasárnap a 10 órás szentmise végén a templom 
kapujában rejtvényt osztunk a kisebbeknek, amit a 
következő vasárnap a szentmise kezdetéig 
dobhatunk be a rejtvényládába. A megfejtők a 
szentmise végén jutalomban részesülnek. 

 


