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Július 12. ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
Az emberi szónak hatalma van. Lenyűgöz vagy elcsábít, segít vagy tönkretesz.
Akár tömegeket is mozgósíthat. Isten ajkának igéi természetesen hatékonyabbak:
„nem tér vissza hozzám eredménytelenül.” (Iz 55,11b) A kezdetben elég volt egy
„legyen” és létrejött a világ. Évszázadokon át a prófétai szó életben tartotta a
Messiásba vetett reményt. Az idők teljességében pedig örök Szavát, az Igét
küldte hozzánk Isten. Izajás próféta a mai olvasmányban Isten igéjét a
csapadékhoz hasonlítja. Ahogy a hó előbb elolvad, és csak később táplál, úgy Isten
üzenetének hatása sem érezhető azonnal, viszont biztos. Ahogyan az eső felülről
érkezik, és a növényeket abban segíti, hogy az ég felé növekedjenek, úgy az
Istentől érkező ige az embert Isten világába emeli. „Végbeviszi akaratomat, és
eléri, amiért küldtem.” (Iz 55,11c) Mi tudjuk már, hogy Isten Igéje maga Jézus
Krisztus. Tanítása változtasson meg minket, ahogyan az eső „megöntözi a földet,
és termővé, gyümölcsözővé teszi” (Iz 55,10b) Legyünk engedelmes befogadói Isten
üzenetének. Tanúskodjunk életünkkel Isten Igéjének hatékonyságáról!
[D.F.]
H Í R E K
 Plébániánk 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapata a napokban, július 6-tól
16-ig tartja idei táborát a hamuházi réten, Nagyvázsony közelében. Imádkozzunk
gyermekeinkért és fiataljainkért, valamint az egész cserkészközösségért!
 Hirdetjük, hogy a július 13-i, hétfő reggeli szentmise elmarad.
 Előre hirdetjük, hogy augusztus 5-én, szerdán, Havas Boldogasszony plébániatemplomunk búcsúnapján nem reggel, hanem 19.15-kor lesz ünnepi szentmise.
 Előre hirdetjük, hogy Tampu Ababei József atya plébánosi beiktatása augusztus
9-én, vasárnap a 9.00 órai búcsúi szentmise keretében történik.
 Ha szeretnéd e-mailben megkapni a Havas Boldogasszony
Hírlevelet, akkor olvasd be mobiltelefonoddal a QR kódot, és az űrlap
kitöltésével iratkozz fel a plébániai levelezőlistára. A feliratkozás
elvégezhető a weboldalunkon is.
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Plébániai program/Miseszándék
Évközi 15. hét
Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 vagy
rövidebb: Mt 13,1-9
9.00: szentmise: hálából 40. házassági évforduló
18.30: szentmise: pro populo

Családi program

Szent Henrik
Iz 1,10-17; Mt 10,34-11,1
A reggeli 8.00-kor kezdődő szentmise elmarad
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás
Lellisi Szent Kamill
Iz 7,1-9; Mt 11,20-24
8.00: szentmise: elhunyt Magdolna
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás
Szent Bonaventura püspök és egyháztanító
Iz 10,5-7.13-16; Mt 11,25-27
8.00: szentmise: beteg Annamária, Márta és György
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás
15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás
Kármelhegyi Boldogasszony
Iz 26,7-9.12.16-19; Mt 11,28-30
18.30: szentmise: élő Mária és Miklós
keresztszülők 66-ik házassági évforduló
Szent Zoerárd-András és Benedek remeték
Iz 38,1-6.22.7-8; Mt 12,1-8
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás
18.30: szentmise: élő Anna és családja
Szent Hedvig királynő
Mik 2,1-5; Mt 12,14-21
7.00-12.00: a templom előtere nyitva
18.30: szentmise: elhunyt Erzsébet, elhunyt
Bertalan és elhunyt családtagok
Bölcs 12,13.16-19; Róm 8,26-27; Mt 13,24-43
vagy rövidebb: Mt 13,24-30
9.00: szentmise: hálaadás
18.30: szentmise: elhunyt István édesapa,
nagyapa

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre!

