
 

A szentmisék tervezett rendje a Letenyei Plébánián  2021. február 7-től 

 
 

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  

02. 08.  Hétfő 1700 Letenye   Segítő Szűzanya tiszteletére élő és †családtagokért 

02. 09.  Kedd  Kedd  --- 

02. 10.  Szerda 1700 Letenye  

02. 11.  Csütörtök 1700 Letenye   Szűzanya közbenjárásáért 

02. 12.  Péntek 1700 Letenye †Pataki Ilona és Mária, valamint élő és †családtagok 

02. 13.  Szombat 1700 Letenye †Szép Gáborné Király Mária évf. és élő családtagok 

02. 14.  Vasárnap   745 Letenye †Jancsi Imre és neje Hóbor Mária 

  930 Letenye †József és Erzsébet szülők, Vlasics és Szőke nagyszülők, 

  élő családtagjaik, valamint hálából gyógyulásért 

 1130 Zajk   

   1130 Kerettye  

1300 Kistolmács  

1430 Báza  †Hozzátartozók 

 

                                 (Odahaza is imádkozzunk értük!) 

     
           Bernadett 

 

 
 

Hirdetések,  2021. február 7. 
 

- Vasárnap a szentmisék végén Balázs-áldást adunk. 

- 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 11-én lesz a lourdes-i Mária-jelenés emléknapja. Ekkor van a Betegek Világnapja. A 

letenyei templomban az esti 17 órai szentmise keretében fel tudják venni a betegek kenetét, mindazok, 

akik elmúltak 60 évesek, vagy betegséggel küzdenek. A szentmisék előtt lehetőség van a szentgyónás 

elvégzésére. Ne felejtsük, hogy a betegségben, gyengeségben még inkább segítségünkre van Jézus! 

- 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! 

- Június 19-én bérmálás lesz plébániánkon. Várjuk azok jelentkezését is, akiknek elmaradt a bér-

málkozása. 
        Aigner Géza plébános,  Tóth János atya 
 

1. Szeplőtelen Boldogasszony, Mária, 

Szívünkből száll Lurdba hozzád szent ima. 

Lurdi virágszál, hallgass meg minket, 

Zárd a szívedbe hívséges néped! 
 

    2. Tizennyolcszor szálltál alá az égből, 

    Bernadettnek titkot mondtál Istenről. 

    Lurdi virágszál, felénk hajoltál, 

   Nagy jóságodból forrást nyitottál. 

3. Lurdi forrás lassú vize partot mos, 

Sok szenvedő, szegény szívnek áldást hoz. 

Bénák mozdulnak, bajok gyógyulnak, 

Kőkemény szívek sorra lágyulnak. 
 

    4. Szeplőtelen Boldogasszony, Mária, 

    Szívünkből Lurdba száll hozzád szent ima. 

    Bűnös lelkünknek légy menedéke, 

    Beteg testünknek légy segítsége! 
 

Elérhetőség:  Letenye, Szabadság tér 14.   Tel.: 93/343-070  mobil: 30/628-95-20,  E-mail: aigner@martinus.hu 
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