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Augusztus 23. ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A héten államalapító Szent István király ünnepe volt. Az ő élete számunkra 
nem csak királyi mivoltában áll előttünk példaként, aki bölcsen és előrelátóan 
gondoskodott népéről, hanem mint férj és édesapa is. A fiának, Szent Imre 
hercegnek írt intelmeiből felfedezhető az a kiegyensúlyozottság és belső béke, 
amivel a jövőbe bizakodóan tudott tekinteni, amely lelki állapot, bizonyára a 
házasságának és családi életének a kisugárzása is. Vajon a velünk, valamint a 
körülöttünk élők minek a „kisugárzását” tapasztalják a mi lelki világunkból? 
Tudunk-e mi is úgy tekinteni bizakodóan a jövőbe, hogy abból a ránk bízottak erőt 
és bátorságot merítsenek?            József atya 

H Í R E K 

Miseszándékot mostantól a sekrestyében is lehet előjegyeztetni.  

A sekrestyénél a külső ajtót zárva tartjuk. Szombaton és vasárnap mindkét 
oldalsó ajtót nyitva tartjuk. 

A nagycsütörtökön elmaradt olajszentelési szentmisére Bíboros Főpásztorunk 
aug. 31-én, hétfőn 10.30-ra várja a kedves Testvéreket az esztergomi Bazilikába. 

Szeptember  12-én  szombaton lecsópartira várjuk a kedves Testvéreket az 
előző évek szokásai szerint. Szervező Szelényi András: +3630 2510855. 

Szept. 15-től elsőáldozói hittan kedden fél ötkor azoknak, akik a felkészülést 
már az elmúlt tanévben elkezdték, Újabb elsőáldozók csoportja adventben indul! 

Szept. 16-tól bérmálkozói hittan (középiskolásoknak) szerdánként fél hatkor 
az oratóriumban 

Szeptember 19-re, szombatra tervezzük szokásos őszi, minden korosztályunk-
hoz szóló Krisztinás napunkat. A programokat részletesen hirdetni fogjuk! 

Szentmisék rendje szeptembertől: vasárnap 9.00, 11.00 és 18.30, 
 kedden és szerdán 8.00, csütörtökön, pénteken, szombaton 18.30. 

Gyóntatás szerdán és csütörtökön fél órával,  
 pénteken egy órával a szentmise előtt.  

Dátum Plébániai program/Miseszándék Feljegyzések 

VASÁRNAP 
augusztus 23. 

Évközi 21. 
vasárnap 

Évközi 21. hét 

Iz 22,19-23; Róm 11,33-36; Mt 16,13-20 
  9.00: szentmise: hálaadás Péter 70. 

szül.napjára 
18.30: szentmise: elhunyt Faluhelyi Magdolna 

 
 
 
 

HÉTFŐ 
augusztus 24. 

 
ünnep 

Szent Bertalan apostol 
Jel 21,9b-14; Jn 1,45-51 

  8.00: szentmise: † Kornél 
  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 

KEDD 
augusztus 25. 

 
köznap 

Kalazanci Szent József 
2Tessz 2,1-3a.14-17; Mt 23,23-26 

 8.00: szentmise: † Lajos és Ilona szülők 
 9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 9.45: Dr. Bernáth Zoltán temetése a 

Farkasréti temetőben 

 
 
 

SZERDA 
augusztus 26. 

 
köznap 

Főpásztorunk kinevezésének évfordulója 

2Tessz 3,6-10.16-18;  Mt 23,27-32 
  8.00: szentmise: betegek gyógyulása 
  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai és karitász ügyfélfogadás 

 
 
 

CSÜTÖRTÖK 
augusztus 27. 

 
emléknap 

Szent Mónika 
1Kor 1,1-9; Mt 24,42-51 

18.00: gyóntatás 
18.30: szentmise: † Mihály édesapa és nagypapa 

 
 
 

PÉNTEK 
augusztus 28. 

 
emléknap 

Szent Ágoston püspök és egyháztanító 
1Kor 1,17-25; Mt 25,1-13 

  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
17.30: gyóntatás 
18.30: szentmise: hálaadás 

 
 
 

SZOMBAT 
augusztus 29. 

emléknap 

Keresztelő Szent János vértanúsága 
Jer 1,17-19;  Mk 6,17-29 

10.00: Gertheis Dorottya keresztelője 
18.30: szentmise: jószándék 

Munkanap, 
aug. 21. 
helyett 

 

VASÁRNAP 
augusztus 30. 
Évközi 22. 
vasárnap 

Jer 20,7-9; Róm 12,1-2; Mt 16,21-27 
  9.00: szentmise: élő Edit 
10.00: Kiss Nándor keresztelője 
18.30: szentmise: † Török József atya 

 
 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony

