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SZENTLÉLEK ELJÖVETELE - PÜNKÖSD  

„Istenünk, aki híveid szívét a Szentlélek felvilágosítása által tanítottad, 
add, hogy a Szentlélek által mi is megismerjük, ami helyes, és az Ő 
vigasztalását mindig érezzük! Égesd, Uram, a Szentlélek tüzével 
szívünket, hogy tiszta szívvel kedvedben járjunk, Krisztus, a mi Urunk 

által. Ámen.” 
 

H I R D E T É S E I N K  

Jövő vasárnap, május 30-án a 9 órai szentmisén lesz a gyermekek elsőáldozása. 
Imádkozzunk értük és családjaikért, hogy méltó módon készüljenek és ünnepeljenek! 
Javasoljuk, hogy aki teheti, más időpontban vegyen részt aznap a szentmisén. 

Ugyanezen a napon országos gyűjtés lesz templomainkban a Szentföld javára. 

A Krisztinavárosi esték keretében „A ré-i Szűzanyától a Havas Boldogasszony 
templomig” címmel tehetnek a Testvérek sétát Bogár Edit vezetésével. A videó a 
Plébánia honlapján és Facebook-oldalán látható május 31-én este fél 8-tól. A séta 
folytatására júniusban kerül sor. Mindenkit szeretettel várunk! 

Június 5-én, szombaton este 7-től egy órás szentségimádással csatlakozunk 
Egyházunknak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért világszerte végzett 
imáihoz. 

Június 6-án, Úrnapján a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek 
szentségét. Kérjük az idős vagy súlyos betegséggel küzdő testvéreket, hogy az előtte 
való napokban végezzék el a szentgyónást. Erre alkalmat kínálunk templomunkban 
június 3-án, csütörtökön és 4-én, pénteken 17 órától, valamint 5-én, szombaton 16 
órától az esti szentmiséig. 

Az irodában és a sekrestyében lehet miseszándékot előjegyeztetni. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

PÜNKÖSDVASÁRNAP 
május 23. 

(Boldog Apor Vilmos,  
Szent Dezső) 

  9:00 szentmise: Hálaadásul 
11:00 szentmise: híveinkért; † János és Judit szülőkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Katalinért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

HÉTFŐ, május 24. 
Boldogságos Szűz Mária,  

az Egyház Anyja 
(Lerini Szent Vince) 

(Karizmák ünnepe Máriaremetén 
10:00 – 11:00 Szentlélek hívás – tanúságtételek 
11:00 NEK 2020 – tájékoztató  
12:00 Ünnepi szentmise) 

KEDD, május 25. 
(Tiszteletreméltó Szent 
Béda, Szent VII.Gergely,  

Bara Szent Magdolna Zsófia) 

  8:00 szentmise: a Nagy család tagjaiért 
utána májusi litánia 

SZERDA,  
május 26.  

Néri Szent Fülöp 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: beteg Mihály édesapáért 

utána májusi litánia 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK, május 27.  
A MI URUNK  

JÉZUS KRISZTUS,  
AZ ÖRÖK FŐPAP 

(Canterbury-i Szent Ágoston) 

 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † Ádámért, 100. születési 

évfordulóján 

PÉNTEK,  
május 28. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Gyula édesapa, Margit édesanya 

és Gyula nagypapáért  

SZOMBAT,  
május 29. 

(Szent VI. Pál pápa) 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Erzsébet és Mihály szülőkért 

SZENTHÁROMSÁG 
VASÁRNAPJA 

május 30. 
(Szent István király Jobbja,  

Szent Johanna) 

  9:00 szentmise: Elsőáldozóinkért 
11:00 szentmise: híveinkért, élő és † családtagokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: élő Andrásért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy figyeljenek az előírt 
védőintézkedések megtartására, és éljenek a védőoltás lehetőségével! 

Kérjük, a templomban is használják a maszkot és a kézfertőtlenítőt! 
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