
 

A szentmisék tervezett rendje a Letenyei Plébánián  2021. január 31-től 

 
 

01. 31.  Vasárnap   745 Letenye Segítő Szűzanya tiszteletére 

  930 Letenye †Szabó István 20. évf. 

 1130 Zajk   

   1130 Kerettye  

1300 Kistolmács  

1430 Báza  †Sándor édesapa, és elhunyt testvérek 

02. 01.  Hétfő 1700 Letenye †István édesapa 

02. 02.  Kedd  Kedd  --- 

02. 03.  Szerda 1700 Letenye  

02. 04.  Csütörtök 1700 Letenye   Szentségimádás     

02. 05.  Péntek 1700 Letenye  

02. 06.  Szombat 1430 Báza   

1700 Letenye Sánta szülők: József és Mária és családtagjaik 

02. 07. Vasárnap   745 Letenye †Kunó Ignác és Sándor, valamint †szülők  

   930 Letenye †Bedi István édesapa 35 évf., valamint †szülei és testvérei 

 1130 Zajk   

 1130 Kerettye  

   1300 Kistolmács 

 

                   (Odahaza is imádkozzunk értük!) 

 

Hirdetések,  2021. január 31. 
 

- Hétfőn az esti szentmisén emlékezünk Urunk Bemutatására, amikor a 40 napos Jézust a jeruzsá-

lemi templomba vitték szülei, és kezébe vette őt az agg Simeon. 

- Február 2. a szerzetesek világnapja. Imádkozzunk szerzetesi hivatásokért! Letenyéről Kovács 

Katalin idős szerzetesnő származik, és Halász Tibor Nivárd testvér készül a zirci kolostorban erre a szép 

hivatásra. 

- Szerdán Szent Balázs püspök emléknapja lesz. Ezen a napon és jövő vasárnap a szentmisék vé-

gén Balázs-áldást adunk. 

- Csütörtökön 17 órakor szentségimádás lesz templomunkban. 

- Pénteken első péntek lesz. 

- Szombaton van a bázai templom szentségimádási napja. 11 órakor lesz szentségkitétel 14,30-

kor szentmise, amely vasárnapi szentmisének számít. 

- Február 7-14. között lesz a Házasság Hete. A házaspárokat biztatjuk, hogy elevenítsék fel a régi 

emlékeket, és valamilyen kedvességgel lepjék meg párjukat. A családtagok fejezzék ki köszönetüket a 

szülői szeretetért. 

- Február 17-én lesz hamvazószerda. A nagyböjt folyamán szeretnénk a napi szentírási olvasmá-

nyokat elolvasni. Kérjük, jelezze, aki márciusra a szentírási részeket tartalmazó Adoremus könyvet meg 

akarja rendelni! Szeretnénk a nagyböjt folyamán a számítógépen keresztül on-line bibliaórát tartani. 

Szíveskedjék jelezni, aki be akar kapcsolódni! 

- Az egyedutai lakástűz után kérjük a segítséget Bajszné Dara Julianna részére a 10400803-

86768288-80771002 számlaszámra. Közlemény: „Tűzkár adomány.” 
 

        Aigner Géza plébános,  Tóth János atya 
 

Bocsásd el most, Uram, szolgádat 

szavaid szerint békességben, 

hiszen már meglátták szemeim, 

akit küldtél, az Üdvözítőt. 

Őt adtad számunkra 

csodájára minden népnek, 

hogy fényeskedjék az egész világnak, 

mint választott néped dicsősége. 
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