
 

A szentmisék tervezett rendje a Letenyei Plébánián  2021. február 14-től 

 
 

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  Élő Zsuzsannák, †Juliannák és †hozzátartozók 

   1130 Kerettye †Szülők: Anna és István 

1300 Kistolmács   Segítő Szűzanya tiszteletére 

1430 Báza  †Hozzátartozók 

02. 15.  Hétfő 1700 Letenye †Káli András, valamint élő és †családtagok 

02. 16.  Kedd  Kedd  --- 

02. 17.  Szerda 1700 Letenye †Selek Andrásné Julianna, férje András és gyermekei 

02. 18.  Csütörtök 1700 Letenye †Izsó Istvánné Harangi Erzsébet 

02. 19.  Péntek 1115 Letenye †Szipőcs László  (temetési szentmise) 

02. 20.  Szombat 1700 Letenye †Povisel Jácint 3. évf. 

02. 21. Vasárnap   745 Letenye   Kovács család élő és †tagjai 

   930 Letenye †Ildikó 3. évf., valamint Horváth szülők és nagyszülők 

 1130 Zajk   

  1130 Kerettye †Horváth László 15. évf. és Gyergyák Ilona  

  1300 Kistolmács †Teréz édesanya 4. évf. 

1430 Báza  †Édesanya és †nagyszülők 

 

 

                                (Odahaza is imádkozzunk értük!) 

 

 
 

Hirdetések,  2021. február 14. 
 

- Február 17-én lesz hamvazószerda. Szigorú böjti nap. Ekkor és jövő vasárnap hamvazás lesz. 

- A nagyböjt folyamán szeretnénk a napi szentírási olvasmányokat elolvasni. Kérjük, jelezze, aki 

márciusra a szentírási részeket tartalmazó Adoremus könyvet meg akarja rendelni! Szeretnénk a számí-

tógépen keresztül on-line bibliaórát tartani. Szíveskedjék jelezni, aki be akar kapcsolódni! 
           - A csütörtök szentmisékben a vasárnapi Evangéliumról elmélkedünk. (Szemüveget hozzunk magunkkal!) 

- Pénteken az esti szentmise előtt 16,15-kor tartjuk a keresztutat a letenyei templomban. 

- Nagyböjt péntekein 14 éves kortól előírás a hústilalom. 

- Szombaton a kedves hívek be tudják fizetni az egyházadót a sekrestyében. 

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

málkozása. 
        Aigner Géza plébános,  Tóth János atya 

 

Hamvazkodjál hívő lélek, 

mert porba tér ez az élet. 
 

      Akármennyit örvendeznél, 

      ne feledd, hogy porból lettél.  
 

Hamvazkodjál, te dúsgazdag: 

mert javaid cserben hagynak. 
 

      Évek szállnak, és maholnap 

      átadod mind földi pornak. 
 

Hamvazkodjál, szegény ember, 

viseld sorsod türelemmel: 
 

Hamu hull a gyötrelemre 

s irgalom a hű szívekre. 
 

      Örömeink mind elmúlnak, 

      könnyeink is porba hullnak. 
 

Boldogok, kik megjavulnak, 

hamu szaván megindulnak. 
 

      Ó, ki tested meggyötörted 

      s a Golgotán összetörted. 
 

Adj nekünk is töredelmet, 

testünk ellen győzedelmet.  (Hozsanna 51) 
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