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ÚRNAPJA 

Amikor Krisztus Szent Testének és Szent Vérének az ünnepét üljük, azért adunk 
hálát, hogy Istent, aki korábban a próféták által szólt hozzánk, most az 
Eucharisztia látható jegyei, a kenyér és a bor által magunkhoz vehetjük. Most 
már nem csak „hallgathatjuk” őt és szólhatunk hozzá, hanem egészen részévé 
válhat az életünknek. A pogány századoshoz hasonlóan mi is beismerjük, nem 
vagyunk méltók, hogy hajlékunkba térjen, de amikor kifejezzük szívünk vágyát, 
hogy az Ő szavára meggyógyul a lelkünk, arról a teljes egységről teszünk mi is 
hitvallást, amire az Úr hív bennünket. Szenvedése előtt ugyanis, így imádkozott 
az Atyához: „Megosztottam velük a dicsőséget, amelyet nekem adtál, hogy 
eggyé legyenek, amint mi egy vagyunk: én őbennük és te énbennem, hogy így 
ők is teljesen eggyé legyenek. Ismerje meg ebből a világ, hogy te küldtél engem, 
és hogy szereted őket, amint engem szerettél.” (Jn 17, 23-24). 

József atya 

H I R D E T É S E I N K  

Ma, a 11 órai szentmise keretében kiszolgáltatjuk a betegek szentségét azoknak az 
idős, illetve súlyos betegséggel küzdő Testvéreknek, akik erre szentgyónással 
felkészültek. 

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. 

Szeretettel továbbítjuk a Szűzanya hívását abba a Mária Légiós csoportba, melyet a 
Plébánia szárnyai alatt szeretnénk megalapítani. Ez a gondolat már a zsinatoláson 
megfogalmazódott. Imádságainkban hordozzuk egymást és a Légió minden tagját. A 
kis csoportos összejöveteleink heti egy alkalommal kötött, imádságos együttlétek a 
Légió legfőbb vezetőjének, a Szűzanyának a védőszárnyai alatt. Montforti Grignon 
Szent Lajos lelkisége adja a mozgalom alapját, jelmondatunk: „Mária által Jézushoz.” 
Bővebb ismertetés, egyben első találkozó időpontját hamarosan fogjuk hirdetni. 
Részletes információk Hild Csorba Bernadettől kérhetők. 
 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ,  
június 7. 

 

KEDD, június 8. 
(Prágai Szent Ágnes,  

Szent Medárd,  
Boldog Sándor István) 

  8:00 szentmise: beteg Mihály édesapáért 

SZERDA, június 9.  
(Szent Efrém,  

Szent Primusz és Feliciánusz) 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: hálaadásul 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
június 10.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18.00 szentmise: † Istvánért, halála 4. évfordulóján 

PÉNTEK, június 11. 
JÉZUS SZENT SZÍVE 

(Szent Barnabás apostol) 

15:00 – 17:00 a ballagó diákok megáldása a templomban 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise: élő Zsomiért és Juditért  

SZOMBAT, június 12. 
A Boldogságos Szűz Mária 

Szeplőtelen Szíve 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 
 
18:00 szentmise: † Emíliáért és Gáborért 

ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP 
június 13. 

(Páduai Szent Antal) 

  9:00 Te Deum: hálaadó szentmise a tanév végén 
11:00 szentmise: híveinkért, † László édesapáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: † nagyszülőkért és testvérekért 

 

Nyári miserendünk és irodai szolgálatunk július és augusztus hónapban: 
Vasárnaponként csak 9:00 és 18:00 órakor lesz szentmise, a 11:00 órai szentmise elmarad! 

Irodai félfogadást kedden és szerdán 10:00 – 12:00 óráig, valamint csütörtökön és 
pénteken 15:00 – 17:00 óráig tartunk. Karitász csütörtökön 15:00 – 17:00 óráig. 
 

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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