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ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP  

A héten Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe lesz. Mind a személyiségük, 
mind az életútjuk lényeges különbözik egymástól, de abban hasonlóság van, hogy 
mindketten eljutottak arra a felismerésre, hogy elkötelezetten, akár életük árán is 
hirdessék a Jézusról szóló tanítást. Gondolhatnánk, hogy erre manapság már nem 
kerülhet sor, mármint arra, hogy életünk árán tegyünk mi is tanúságot Jézus iránti 
elköteleződésünkről, pedig az idők jelei sok hasonlóságot mutatnak. Az apostolok 
arról tanúskodtak, amit láttok és hallottak. Törekedjünk mi is megismerni az 
Igazságot, hogy azon az Úton tudjunk haladni, ami az örök Életre vezet.  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való jelentkezést ne halasszuk az utolsó 
napokra. Aki csak papír alapú regisztrációval tud jelentkezni, a kitöltött adatlapot 
kérjük, adja le a sekrestyébe vagy az irodába, és segítünk a regisztrálásban. 

Jövő vasárnap este 6 órakor Balogh Attila atya és Lancendorfer István atya ezüst miséje 
lesz templomunkban. Agapéhoz köszönettel fogadunk édes és sós süteményt. 

Jövő vasárnap Péter-fillérek gyűjtés lesz templomainkban az Apostoli Szentszék javára. 

Köszönjük az egyházi hozzájárulásokat, és köszönettel fogadjuk azok részéről is a 
hozzájárulást, akik még nem rendezték.  

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. június 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk azért, hogy Plébániánk hívei testben és 
lélekben épen, felfrissülve töltsék nyári szabadságukat! 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk, hogy soha meg ne rendüljön hitünk a 
Szeretetben, és a nem hívők felé hiteles tanúi lehessünk! 

Lisieuxi Szent Teréz imacsoport: Egyetemes: A közélet békéjéért. Imádkozzunk, hogy a 
különböző társadalmi, gazdasági, politikai konfliktusokkal terhelt helyzetekben legyen 
bátorságunk a párbeszéd és a béke mélyen elkötelezett előmozdítóivá válni. 
 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
június 27. 

(Szent László király) 

  9:00 szentmise: † Hajnalkáért, 10. évfordulón 
11:00 szentmise: híveinkért, hálából élő Kláráért 

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

HÉTFŐ, június 21. 
Szent Iréneusz 

 

KEDD, június 29. 
SZENT PÉTER ÉS PÁL 

APOSTOLOK 

  8:00 szentmise: † Mária és † Menyhért atya 
testvérekért 

 

SZERDA, június 30.  
(A római egyház első szent 

vértanúi) 

  7:30 gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise: a Kármel új fogadalomtevőiért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió ismertetése és első imaalkalma 

CSÜTÖRTÖK, július 1.  
(Szent Áron) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a Rózsafüzér társulat közös imádsága 
17:00 elsőpénteki gyóntatás  
18.00 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért 

PÉNTEK, július 2. 
Szűz Mária Látogatása 

Erzsébetnél 

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

SZOMBAT, július 3. 
Szent Tamás apostol 

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

18:00 szentmise: élő Rita és Balázs házasságáért 

ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 
július 4. 

(Portugáliai Szent 
Erzsébet, Szent Berta) 

  9:00 szentmise: † Eszter feleségért, édesanyáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: Balogh Attila és Lancendorfer 

István atyák ezüstmiséje, hálaadásul 

Július és augusztus hónapban a vasárnap 11 órai szentmise elmarad! 
Irodai félfogadás: kedd, szerda 10:00-12:00, csütörtök, péntek 15:00-17:00 óráig, 

  karitász félfogadás csütörtökön 15:00 – 17:00 óráig. 
 
 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy nyáron is óvják egészségüket! 
Kérjük, a templomban használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt! 
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