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ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP  

„Ők felkeltették Jézust és megkérdezték: <Mester, nem törődsz azzal, 
hogy elveszünk?>”. Apostolokhoz hasonlóan, bizonyára mi is kerülünk olyan 
helyzetben, amikor szívesen megkérdeznénk az Úrtól, hogy miért nem 
törődik velünk. Az élet szenvedései és megpróbáltatásai rávilágítanak 
esendő természetünkre. Jézus nem azt kifogásolja, hogy miért hozzá 
fordulnak segítségért, hanem a gyenge hitüket veti a szemükre. A vihar 
lecsendesítése és a különböző betegségek gyógyítása kapcsán Jézus azt 
szeretné elérni, hogy megszűnjék bennünk a félelem, és töretlen hittel 
bízzunk benne! 

József atya 

H I R D E T É S E I N K  

Krisztinavárosi esténken „A réi Szűzanyától a Havas Boldogasszony 
templomig” címmel online sétát tehetünk Bogár Edit vezetésével 
templomunkban, honlapunkon és Facebook-oldalunkon keresztül, hétfőn, 
június 21-én este fél 8-tól. Mindenkit szeretettel várunk! 

A Mária Légió ismertetése szerdán, június 23-án lesz, a szentségimádás után a 
templomban. Július 14-től augusztus végéig 2 hetente lesznek az imaalkalmak. 

• Nyári miserendünk és irodai szolgálatunk július és augusztus hónapban: 

• Szentmise vasárnap 9 és 18 órakor (a 11 órai szentmise elmarad), többi 
napokon nincs változás;  

• Irodai félfogadás: kedden és szerdán 10–12 óra, csütörtökön és pénteken 
15–17 óra;  

• Karitász félfogadás csütörtökön 15–17 óráig. 
 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 12. VASÁRNAP 
június 20. 

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

születésnapra 
16:00-tól a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: beteg Katalin gyógyulásáért  

és családtagjaiért 

HÉTFŐ, június 21. 
Gonzága Szt. Alajos 

 

KEDD, június 22. 
(Nolai Szent Paulinusz, 
Fisher Szent János és 
Morus Szent Tamás) 

8:00 szentmise: † Mihály és † Ilona házaspárért, és 
a közelmúltban elhunyt Ilonka 
sekrestyésünkért 

SZERDA,  
június 23.  

7:30 gyóntatás  
8:00 szentmise: † Lászlóért 
16:00–18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió ismertetése és első imaalkalma 

CSÜTÖRTÖK, június 24.  
KERESZTELŐ SZENT JÁNOS 

SZÜLETÉSE 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18.00 szentmise: † édesanyáért 

PÉNTEK, június 25. 
(Aquitániai Szent Prosper, 

Vercelli Szent Vilmos,  
Szent Dorottya) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise: élő családért 

SZOMBAT, június 26. 
(Alexandriai Szent Cirill, 

Szent János és Pál,  
Szent Josemaria Escrivá) 

8:00–12:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: †Szilvia feleségért 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
június 27. 

(Szent László király) 

9:00 szentmise: † Hajnalkáért, 10. évfordulón 
11:00 szentmise: híveinkért, hálából élő Kláráért 
16:00-tól a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: beteg Imréért 
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