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ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP
"Mennyei Atyánk, minden élet forrása!
Küldd el Szentlelkedet, hogy az önmagát értünk feláldozó
és az Oltáriszentségben velünk levő Krisztust
felismerjük és egyre jobban szeressük!
Ő Urunk és Mesterünk, barátunk és táplálékunk,
orvosunk és békességünk. Adj bátorságot, hogy az Ő erejét és örömét
elvigyük minden emberhez! Add, hogy a készület ideje
és az Eucharisztikus Kongresszus ünneplése egész hívő közösségünk, fővárosunk,
népünk, Európa és a világ lelki megújulását szolgálja.”

HIRDETÉSEINK
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.
Ma este 6 órakor Balogh Attila atya és Lancendorfer István atya ezüst miséje lesz
templomunkban. Agapéhoz köszönettel fogadunk édes és sós süteményt.
Ma „Péter-fillérek” gyűjtést tartunk az Apostoli Szentszék javára.
Nyári időben igyekezzünk akár napi rendszerességgel részt venni hétköznapi
szentmisén. Ne csak testileg, hanem lelkileg is éljünk a felfrissülés és megújulás
lehetőségeivel.
A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. július
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 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

HÉTFŐ, július 5.
13:00 Horváthné Paulusz Julianna temetése az
Zaccaria Szent Antal Mária,
Újköztemető szóróparcellájában
Athoszi Szent Atanáz
KEDD, július 6.
Loretti Szent Mária, Szent
Izaiás, Szent Dominika
SZERDA, július 7.
Szent Willibald,
Szent Jácint

8:00 szentmise: hálaadásul

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: szenvedőkért
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás

CSÜTÖRTÖK, július 8.
Szent Aquila és Priszcilla,
Szent Kilián

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18.00 szentmise: élő Editért és Juditért

PÉNTEK, július 9.
Zhao Rong Szent Ágoston
és vértanútársai

14:00 Németh József temetése az Óbudai temetőben
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise: † Adrienért

SZOMBAT, július 10.
ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP
július 11.
(Szent Benedek,
Európa fővédőszentje)

8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise: † Éváért
9:00 szentmise: édesapa gyógyulásáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise: † Lajosért

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!

