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ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP  

Egy alkalommal, amikor Jézus tanított, felkiáltott egy asszony a tömegből: 
„Boldog a méh, mely hordozott téged, és az emlő, amely táplált!” Erre Jézus így 
válaszolt: „És még milyen boldogok azok, akik Isten szavát hallgatják és meg is 
tartják!”  

(Lk 11,27-28) 

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 alapon tud jelentkezni, kérjük, hogy a kitöltött 
adatlapot adja le a sekrestyébe vagy az irodába, és segítünk a regisztrálásban. 

Csütörtökön, augusztus 5-én, templombúcsúnk napján este 1/4 8-kor lesz az 
ünnepi szentmise, amin espereskerületi atyák és vendég atyák is velünk 
ünnepelnek. Előtte 5 órától gyóntatás lesz, 6-tól pedig rózsafüzér. Az ünnepi 
szónok Andrásfalvy János, szalézi tartományfőnök atya lesz.  

Templomunk búcsúját jövő vasárnap, augusztus 8-án a 9 órai szentmisében is 
megünnepeljük. 

Iskolakezdő csomagokat gyűjtünk a Karitász szervezésében egy baranyai település 
különböző korú, rászoruló gyermekei részére. Részletek plakáton olvashatók! 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. augusztus   

Tengernek Csillaga imacsoport: Urunk segítsd Plébániánk minden tagját, hogy 
kegyelmed segítségével igyekezzen a Szűzanya példájára megváltás művét 
szolgálni példamutató életével. 

Szent László imacsoport: Kérjük Szűzanyánk és szent királyaink közbenjárását 
szeretetett magyar hazánkért. 

Liseux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes, az Egyház megújulásáért: 
Imádkozzunk az Egyházért, hogy megkapja a kegyelmet és az erőt a Szentlélektől 
az Evangélium fényében való megújuláshoz. 

 
 
 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 
augusztus 1. 

(Liguori Szent Alfonz, A hét 
Szent Makkabeus testvér) 

  9:00 szentmise: † Mária és élő családtagjai 
Gápár Lora Olívia keresztelője 

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

HÉTFŐ,  
augusztus 2. 

Vercelli Szent Özséb 
Eymard Szent Péter Julián 

  9:00 Dóczy József temetése a Farkasréti temetőben 
 

15:00 Német István temetése az Óbudai temetőben 

KEDD,  
augusztus 3.  

  8:00 szentmise: jószándékra 
 

SZERDA,  
augusztus 4.  

Vianney Szent János 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 élő Valériáért 
10:00 Makszin Imréné temetése az Óbudai 

temetőben 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK, augusztus 5. 
Szűz Mária római 

főtemploma 
Havas Boldogasszony 
templomunk búcsúja 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 elsőpénteki gyóntatás  
18:00 a Rózsafüzér társulat közös imádsága 
! 19.15 ünnepi, koncelebrált szentmise:  

papokért és papi hivatásokért 

PÉNTEK,  
augusztus 6. 

Urunk színeváltozása 

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

SZOMBAT, augusztus 7. 
Szent II.Szixtusz pápa 

 és vértanútársai,  
Szent Kajetán, Szent Donát 

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

 
18:00 szentmise: jószándékra 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 
augusztus 8. 

(Szent Domonkos) 

  9:00 szentmise: templombúcsúnk ünneplésével 

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

 
 
 

Kérjük, a templomban használjanak kézfertőtlenítőt! 
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