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ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP  

„Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte 
őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, 
hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem 
tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne 
vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, 
maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben 
nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a 
port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s 
hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal 
megkenve sok beteget meggyógyítottak.” 

(Mk 6,7-13) 

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 héten július 22-én (csütörtök) és 23-án (péntek) a gyóntatás elmarad. 

Nyári időben igyekezzünk akár napi rendszerességgel részt venni hétköznapi 
szentmisén. Ne csak testileg, hanem lelkileg is éljünk a felfrissülés és megújulás 
lehetőségeivel. 

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. 

 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 15. VASÁRNAP 
július 11. 

(Szent Benedek,  
Európa fővédőszentje) 

  9:00 szentmise: édesapa gyógyulásáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: † Lajosért 

HÉTFŐ, július 12. 
Gualberti Szent János 

  9:00 Magyary Károlyné temetése a Kispesti 
temetőben 

KEDD, július 13. 
Szent Henrik 

  8:00 szentmise: hálaadásul † László édesapáért 
 

SZERDA, július 14.  
Lellisi Szent Kamill 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 † Fanni és Miklós lelki üdvéért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
július 15.  

Szent Bonaventura 
Szent Vlagyimir-Elemér 

11:15 Dr. Zoltán Attila temetése a Farkasréti 
temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás  
18.00 szentmise: e napon eltemetett Attiláért 

PÉNTEK, július 16. 
Kármelhegyi 

Boldogasszony 

15:00 Lukács László Ferencné temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben  

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

SZOMBAT, július 17. 
Szent Zoerárd-András 

 és Benedek  
zoborhegyi remeték, 
Boldog Gojdics Pál 

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

 

18:00 szentmise: † Mihály atya lelki üdvéért 

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP 
július 18. 

(Szent Hedvig, Szent Arnold) 

  9:00 szentmise: hálaadásul Kláráért, 80. 
születésnapja alkalmából 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: hálaadásul 70. születésnapért 

 
 
 Kérjük, a templomban használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt! 
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