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ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP  

Testvéreim! Kérlek benneteket, én, aki fogoly vagyok az Úrban, hogy éljetek 
méltón ahhoz a hivatáshoz, amelyet kaptatok; teljes alázatban, szelídségben 
és türelemben. Viseljétek el egymást szeretettel. Törekedjetek arra, hogy a 
béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a Test és egy a Lélek, 
mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a 
keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki minden fölött áll, mindent 
áthat és mindenben benne van. 

(Ef 4,1-6) 

H I R D E T É S E I N K  

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra való jelentkezést augusztus 29-ig 
várják a szervezők. Aki csak papír alapú regisztrációval tud jelentkezni, a 
kitöltött adatlapot kérjük, adja le a sekrestyébe vagy az irodába, és segítünk a 
regisztrálásban. 

Augusztus 5-én, csütörtökön, templomunk búcsú ünnepén az ünnepi szentmise 
este 1/4 8-kor kezdődik, amin az esperesi kerület plébánosai és vendég atyák 
is részt vesznek. 

Nyári időben igyekezzünk akár naponta 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, 
karitász félfogadás csütörtökön 15:00 – 17:00 óráig. 

 

 
 
 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP 
július 25. 

(Szent Jakab apostol,  
Szent Kristóf) 

  9:00 szentmise: élő Annákért 

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

HÉTFŐ, július 26. 
Szent Joakim és Szent Anna 
a Boldogságos Szűz Mária 

szülei 

 

KEDD,  
július 27. 

Szent Charbel Makhlouf  

  8:00 szentmise: hálaadásul 
 

SZERDA, július 28.  
Szent I. Viktor pápa,  

Szent I. Ince pápa 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 élő Kata édesanyáért és újszülöttje, Flóra 

gyógyulásáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
július 29.  

Szent Mária Magdolna 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † István édesapáért, † Zsuzsanna 

és Pál keresztszülőkért 

PÉNTEK, július 30. 
Aranyszavú (Krizológ) 

Szent Péter 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise: élő Zsomiért és Juditért 

SZOMBAT,  
július 31. 

Loyolai Szent Ignác 

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

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
augusztus 1. 

(Liguori Szent Alfonz, A hét 
Szent Makkabeus testvér) 

  9:00 szentmise:  

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

 
 
 

Kérjük, a templomban használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt! 
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