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Augusztus 9. ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A héten ünnepeltük templomunk nagybúcsú ünnepét, amely ünnepet, kiemelkedő 
jelentősége miatt, a mai napon is szeretnénk megünnepelni plébániánk 
közösségével. A templomoknak és az egyes kápolnáknak két búcsúünnepe is van: a 
felszentelésének/megáldásnak az évfordulója, amikortól kezdetét veszi a 
szakrális funkció az adott helyen, amit „kisbúcsúnak” is szokás nevezni, valamint 
titulusának/védőszentjének az ünnepe, amit „nagybúcsúnak” is mondanak. Ennek a 
gondolatnak a párhuzamossága egy igen érdekes iránymutatást tár elénk, ha a 
magunk személyére vonatkoztatjuk a két ünnep jellegét: míg az egyik, a kisbúcsú 
születésünk napjára mutat rá, addig a másik, a nagybúcsú, a kegyelmi életben való 
részesedés jelentőségét emel ki. Milyen mély elköteleződésnek a jele lehetne, ha 
mi keresztények nem csak a születésnapunkat ünnepelnénk meg, hanem a kegyelmi 
élet kezdetét is, azaz megkeresztelkedésünk ünnepét is. Ennek első lépése legyen 
az, hogy felkutatjuk keresztelésünk pontos helyét és idejét, amit beírhatnánk a 
naptárunkba, mint évente visszatérő ünnepet, vagyis a mi személyes nagybúcsú 
ünnepünket.                József atya 

 
A Rózsafüzér Társulat imasztándékai - 2020. augusztus 

Tengernek Csillaga Imacsoport: Égi Királynőnk, kérjük közbenjárásodat 
papjainkért, hű és tiszta szolgálatukért, és ehhez földi életükben sok erőért! Segíts 
minket híveket, hogy mellettük álljunk! Imádkozzunk József atyáért, új 
plébánosunkért! 

Szent László imacsoport: Urunk, Te Szent István királyt felruháztad a keresztény 
Magyarország megalapításához szükséges minden erénnyel, hittel, erővel, bátorsággal, 
kitartással . . . Kérünk mutass utat országunk mai vezetőinek és a politikusoknak 
kegyelmeddel ! Szent István király, járj közben Magyarországért! 

Lisieuxi Szent Teréz Imacsoport: Evangelizációs szándék: A tengerek világáért 
Imádkozzunk mindazokért, akik a tengeren dolgoznak és a tengerből élnek, köztük a 
tengerészekért, halászokért és családjukért! 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 
augusztus 9. 
Évközi 19. 
vasárnap 

Évközi 19. hét 
1Kir 19,9a.11-13a; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33 

  9.00: Templombúcsúnk ünnepi szentmiséje:  
Hálaadás 50. házassági évfordulón 

10.00: keresztelő: Pflieger Izabella Ilona 
18.30: szentmise: hálaadás 45. házassági évfordulón 

 
 
 
 

HÉTFŐ 
augusztus 10. 

 
emléknap 

Szent Lőrinc diakónus és vértanú  
2Kor 9,6-10; Jn 12,24-26 

  8.00: szentmise: élő Péter és családja 
  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 
 

KEDD 
augusztus 11. 

 
emléknap 

Szent Klára szűz  
Ez 2,8-3,4; Mt 18,1-5.10.12-14 

 8.00: szentmise: Tibor újmisés áldozópap 
 9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 

SZERDA 
augusztus 12. 

 
köznap 

Chantal Szent Johanna Franciska szerzetesnő 
Ez 9,1-7; 10,18-22;  Mt 18,15-20 

  8.00: szentmise: elhunyt János édesapa és Klára 
  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai és karitász ügyfélfogadás 
17.00: Kiss Nándor keresztelője 

 
 
 

CSÜTÖRTÖK 
augusztus 13. 

emléknap 

Boldog XI. Ince pápa 
Ez 12,1-12; Mt 18,21-19,1 

18.30: szentmise: elhunyt József 

 
 
 

PÉNTEK 
augusztus 14. 

 
emléknap 

 
 
 

Szent Maximilian Mária Kolbe áldozópap vértanú 
Ez 16,1-15.60.63 vagy Ez 16,59-63; Mt 19,3-12 

  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
18.00: Jézus Szíve litánia. Alatta gyóntatás. 

Nagyboldogasszony vigiliája 
1Krón 15,3-4.15-16;16,1-2; 1Kor 15,54-57;  

Lk 11,27-28 
18.30: szentmise: beteg Imre / utána vesperás 

 
 
 

SZOMBAT 
augusztus 15. 

 
főünnep 

Szűz Mária mennybevétele - 
NAGYBOLDOGASSZONY 

Jel 11,19a; 12,1-6a.10;  1Kor 15,20-27c; Lk 1,39-56 
18.00: loretói litánia 
18.30: szentmise: elhunyt Éva édesanya 1. évf. 

 
 
 

VASÁRNAP 
augusztus 16. 
Évközi 20. 
vasárnap 

Iz 56,1.6-7; Róm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28 
  9.00: szentmise: hálaadás 
10.00: keresztelő:  
18.30: szentmise: 
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