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ÉVKÖZI 11. VASÁRNAP  

A héten Jézus Szent Szívének az ünnepe volt. Amikor az alábbi imát imádkozzuk, 
kérjük az Úr kegyelmét azokért a családtagjainkért és szeretteinkért is, akik még 
elzárkóznak az Úrral való kiengesztelődés szentségétől, a szentgyónástól: 

Urunk! Tekints irgalmasan hozzád könyörgő családodra,  
amely szívvel-lélekkel rád hagyatkozik és gondviselésedbe veti bizalmát!  

Maradj vele, éltesd és vezesd! Szabadítsd meg minden bajtól!   
Áraszd el Szent Szíved áldásával!  

Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. 
Hívek: Ámen. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K  

„Hogy lássuk egymást!” Június 15-én, kedden délután ½ 5 órakor mindenkit 
szeretettel várunk kötetlen beszélgetésre a plébánia kertben. Pogácsát, üdítőt 
szívesen fogadunk. 

Krisztinavárosi esténken „A ré-i Szűzanyától a Havas Boldogasszony 
templomig” címmel sétálhatunk Bogár Edit vezetésével templomunkban, 
honlapunk és Facebook-oldalunk útján, június 21-én, hétfőn este fél 8-tól. 
Mindenkit szeretettel várunk! 

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. 
 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ, június 14. 
(Szent Elizeus) 

 

KEDD, június 15. 
Árpád-házi Boldog Jolán 

  8:00 szentmise: † Ádám férj, édesapa és 
nagyapáért 

  9:00 a Szent Gellért Ált. Iskola és Gimnázium 
évzáró, hálaadó szentmiséje 

SZERDA,  
június 16.  

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: † Tiborért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
június 17.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18.00 szentmise: beteg Jeromosért és családjáért 

PÉNTEK,  
június 18. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise: a Kármelita Rend megújulásáért  

SZOMBAT, június 19. 
(Szent Romuáld apát,  

Szent Gyárfás és Protáz) 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 
(10:30 szentmise keretében papok és diakónusok 

szentelése az esztergomi Bazilikában) 

18:00 szentmise: élő Lászlóért 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
június 20. 

  9:00 szentmise: † Józsefért 
11:00 szentmise: híveinkért, hálaadásul 95. 

születésnapra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: beteg Katalin gyógyulásáért  

és családtagjaiért 
 
 

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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