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HIRDETÉSEK
1 Pénteken a hónap 13. napja. A reggeli szentmise mellett a déli
Rosa Mistyca szentmisét és ájtatosságot is megtartjuk.
2 Bíboros úr határozott kérése alapján a mai naptól az összes
templomi hittanórát (gyerekeknek és felnőtteknek is
egyaránt) visszavonásig szüneteltetjük.
Egyetlen kivétel az elsőáldozók vasárnapi felkészítése, amit
megtartunk. Egyben imádkozzunk az elsőáldozókért, hogy
mindig hűségesek maradjanak Krisztushoz. Az elsőáldozás két
hét múlva vasárnap a 10 órás szentmise keretében lesz
3 Az elhunytainkért és egyéb szándékainkért november hó
folyamán szentmiséket mondunk.
mondunk. A padokra kihelyezett
borítékokban
lévő
lapot
szándékaink
szándékainkkal
kitöltve
adományainkkal együtt a középső perselybe dobhatjuk be. A
kis papírokat egész november hónapban az oltáron helyezzük
el és a feltüntetett
eltüntetett személyeket az Úristen oltalmába
ajánljuk.
4 Ferenc pápa rendkívüli felhatalmazása alapján, halottaink
részére, egész novemberben – akár templom vagy temető
látogatása nélkül is – teljes búcsút nyerhetünk a megszentelő
kegyelem állapotában a pápa
pápa szándékára való imádsággal.
5 Ismét szervezünk méz és pirospaprika vásárlási lehetőség
lehetőséget.
Virágmézet és repcemézet kilónként 1700 Ft
Ft-ért, hársmézet
és akácmézet 2600
00 Ft-ért;
Ft ért; pirospaprikát negyedkilónként
900 Ft-ért
ért rendelhetünk. Az igényeket még két napig
(november 10. estig) adhatjuk le a sekrestyében vagy az

irodában a megfelelő összeggel együtt. Átvétel november
végén lesz.
6 Péntekenként templomunkban egész napos szentségimádást
tartunk. Ha lehet, térjünk be néhány percre, hogy utána újult
erővel tudjuk munkánkat folytatni.
7 A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia rendeletének
megfelelően a szentmisén nem volt perselyezés. Nagy
szeretettel kérjük híveinket, hogy kifelé menet, a kijáratnál
elhelyezett perselyekbe helyezett adományaikkal, segítsük
templomunk fenntartását.
8 Kifejezetten kérjük, hogy a templomba kizárólag teljesen
egészségesen jöjjünk, és minden esetben viseljünk maszkot.
A plébániai iroda is csak maszkban látogatható.
9 A hét jeles napjai: Hétfőn a Lateráni bazilika
felszentelésének ünnepe; Kedden Nagy Szent Leó pápa,
Szerdán Tours-i Szent Márton; Csütörtökön Szent Jozafát
emléknapja lesz.

