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ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP  

Abban az időben az apostolok összegyűltek Jézushoz, és beszámoltak 
mindarról, amit tettek és tanítottak. Ő így szólt hozzájuk: „Gyertek ti is, 
(menjünk) a pusztaságba egy magányos helyre, hogy pihenjetek egy kicsit!”  
Mert olyan nagy jövés-menés volt körülöttük, hogy még evésre sem maradt 
idejük. Bárkába szálltak tehát és elmentek egy elhagyatott helyre, hogy 
magukban legyenek. De sokan látták, amikor elmentek, és sokan megtudták. 
Erre minden városból gyalog odasiettek, és megelőzték őket. Amikor kiszállt 
és látta a nagy tömeget, megesett rajtuk a szíve. Olyanok voltak, mint a 
pásztor nélküli juhok. Ezért tanítani kezdte őket sok mindenre.  

(Mk 6,30-34) 

H I R D E T É S E I N K  

A NEK Titkárság a szeptemberi Eucharisztikus Kongresszus programjaira, így a 
Ferenc pápa által celebrált zárómisére is, augusztus 29-ig várja a jelentkezéseket. 
A szervezés megkönnyítése miatt kérik, hogy minél korábban jelentkezzenek a 
résztvevők, ugyanakkor a helyek kiosztásánál is elsőbbséget élveznek a korábban 
regisztráltak. A kongresszuson, a nyilvános szentmiséken és az eucharisztikus 
körmeneten való részvételünkkel tegyünk tanúságot hitünkről a világ felé! 
A pontos program és a jelentkezéshez szükséges minden információ elérhető a 
kongresszus honlapján, az iec2020.hu oldalon. 

E héten csütörtökön és pénteken a gyóntatás elmarad. 

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

csütörtök, péntek 15:00-17:00, 
karitász félfogadás csütörtökön 15:00 – 17:00 óráig. 

 
 

 
 
 
 
 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ,  
július 19. 

 

KEDD, július 20. 
Szent Apollinaris 

Antiochiai Szent Margit, 
Szent Illés 

  8:00 szentmise: † Magdolnáért 
 

SZERDA,  
július 21.  

Brindisi Szent Lőrinc 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 † Erzsébetért, Bertalanért és családtagokért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
július 22.  

Szent Mária Magdolna 

 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
(17:30 a gyóntatás elmarad) 
18.00 szentmise: nemrégiben elhunyt Máriáért 

PÉNTEK, július 23. 
Szent Brigitta  

Európa társvédőszentje 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
(17:00 a gyóntatás elmarad) 
18:00 szentmise: nemrégiben elhunyt Józsefért 

SZOMBAT, július 24. 
Árpád-házi Szent Kinga, 

Szent Krisztina 

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

 
18:00 szentmise: élő Máriáért és Miklósért 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 
július 25. 

(Szent Jakab apostol,  
Szent Kristóf) 

  9:00 szentmise:  

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

 
 
 
 
 
 Kérjük, a templomban használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt! 
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