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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA 

A mennyei Atya gyermekei, a Fiú testvérei és a Szentlélek templomai vagyunk. 
Kérjük az Atyát a Fiú által a Szentlélekben, hogy segítse hívő népét :  

Mindenható, örök Isten, engedd, hogy akik a keresztségben gyermekeid lettünk,  
kegyelmeddel a Szentháromság boldogító látására eljussunk. Krisztus, a mi 
Urunk által. Ámen. 

H I R D E T É S E I N K  

Ma országos gyűjtés van templomainkban a Szentföld javára.  

Ma a 9 órai szentmisén lesz a gyermekek elsőáldozása. Imádkozzunk értük és 
családjaikért. Javasoljuk, hogy aki teheti, más időpontban vegyen részt a szentmisén. 

Hétfőn, május 31-én este fél 8-tól tekinthető meg plébániánk honlapján és Facebook-
oldalán a Krisztinavárosi esték keretében „A ré-i Szűzanyától a Havas Boldogasszony 
templomig” címmel készült videó. A sétát júniusban folytatjuk! 

Szombaton, június 5-én, este 7-től szentségimádással csatlakozunk Egyházunknak a 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusért világszerte végzett imáihoz. 

Jövő vasárnap, június 6-án a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek 
szentségét. Kérjük az idős, illetve súlyos betegséggel küzdő Testvéreket, hogy az előtte való 
napokban végezzék el a szentgyónást, ami kötelező feltétele a szentséghez járulásnak: 
csütörtökön és pénteken 17 órától, illetve szombaton 16 órától lesz erre lehetőség. 

Június 13-án, vasárnap a 9:00 órai szentmise keretében Te Deum, vagyis tanévvégi hálaadó 
szentmise lesz, ahová szeretettel várjuk a tanárokat és a diákokat. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. június 
Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk családjainkért, hogy bátran, hittel, hűséggel 
ajánlják magukat Jézus Szentséges Szívének és Mária Szeplőtelen Szívének oltalmába! 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk az egységért, hogy töltsön el mindnyájunkat a 
kiengesztelődés, a béke és a szeretet Lelke! 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Evangelizációs: Imádkozzunk a fiatalokért, akik 
keresztény közösségek támogatásával készülnek a házasságra, hogy növekedjenek a 
nagylelkű, hűséges és türelmes szeretetben. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 – utoljára ebben a tanévben 

HÉTFŐ,  
május 31. 

 

KEDD, június 1. 
Szent Jusztinusz vértanú 

  8:00 szentmise: hálaadásul 

SZERDA,  
június 2.  

(Szent Marcellinusz és Péter) 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: † Mártáért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
június 3.  

Lwanga Szent Károly és 
társai, vértanúk 

  9:45 Kallós Katalin temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a Rózsafüzér társulat közös imádsága 
17:00 gyóntatás (Gájer László atya is gyóntat) 
18.00 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért 

PÉNTEK,  
június 4. 

(Szent Quirinusz-Kerény, 
Caracciolo Szent Ferenc) 

 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise: † papokért  

SZOMBAT,  
június 5. 

Szent Bonifác 
püspök és vértanú 

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

16:00 órától gyóntatás 
18:00 szentmise: † Katalin és Gyula szülőkért 
19:00 szentségimádás, előkészület a NEK-ra 

KRISZTUS SZENT TESTE 
ÉS VÉRE – ÚRNAPJA 

június 6. 
(Szent Norbert,  

Szent Kolos) 

  9:00 szentmise: Boglárka és Márton házasságáért 
11:00 szentmise: híveinkért, betegeinkért 

a betegek szentségének kiszolgáltatása 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: élő Máriáért 

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy figyeljenek továbbra is a 
védőintézkedések megtartására, és éljenek a védőoltás lehetőségével! 

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