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ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  

Abban az időben a zsidók zúgolódni kezdtek Jézus ellen, amiért azt mondta: 
„Én vagyok az égből alászállott kenyér.” Így érveltek: „Nem Jézus ez, 
Józsefnek a fia, akinek ismerjük apját, anyját? Hogyan mondhatja hát: az 
égből szálltam alá?” Jézus azonban így szólt: „Ne zúgolódjatok egymás 
között. Senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya, aki engem küldött, nem 
vonzza, – és én feltámasztom az utolsó napon. Meg van írva a prófétáknál: 
Mindnyájan Isten tanítványai lesznek. Mindenki, aki hallgat az Atyára, és 
tanul tőle, hozzám jön. Nem mintha valaki is látta volna az Atyát, csak aki az 
Istentől van, az látta az Atyát. Bizony, bizony, mondom nektek: Aki hisz 
bennem, annak örök élete van. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát 
ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez az a kenyér, amely az égből szállott 
alá, hogy aki ebből eszik, meg ne haljon. Én vagyok az égből alászállott élő 
kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. A kenyér pedig, amelyet én adok, az 
én testem a világ életéért.”                   (Jn 6,41-51) 

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, kérjük, 
hogy a kitöltött adatlapot adja le a sekrestyébe vagy az irodába. 

Ezen a héten és jövő héten csak szerdán reggel lesz gyóntatás, a szentmise előtt. 

Augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén templomunkban reggel  
8 órakor lesz ünnepi szentmise.  

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

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP 
augusztus 8. 

(Szent Domonkos) 

  9:00 szentmise: templombúcsúnk ünneplésével 

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

HÉTFŐ, augusztus 9. 
Keresztről nevezett  

Szent Teréz Benedikta 

 

KEDD,  
augusztus 10. 

Szent Lőrinc diakónus 

  8:00 szentmise: † Antal édesapáért 
 

SZERDA,  
augusztus 11.  
Szent Klára,  

Szent Zsuzsanna 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: Szilágyi családért 
12:00 Farkas Béláné temetése Farkasréten, a 

Hóvirág utcai ravatalozóból 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 12.  

Chantal Szent Johanna 
Franciska 

16:00 Békési Judit temetése a Felsőkrisztinavárosi 
Keresztelő Szent János templom urnatemetőjében 

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

és † Klára testvérért 

PÉNTEK, augusztus 13. 
Boldog XI. Ince pápa 
Szent Ponciánusz és 

Hippolitusz,  
Berchmans Szent János, 

Boldog Avianói Márk 

11:15 Havas Péter temetése a Farkasréti temetőben 
 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a gyóntatás elmarad 
18:00 szentmise: † szülőkért és nagyszülőkért 

SZOMBAT, augusztus 14. 
Szent Maximilián  

Mária Kolbe 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 
11:00 Enyedi Maximilián keresztelője 

18:00 szentmise:  

VASÁRNAP, augusztus 15. 
SZŰZ MÁRIA 

MENNYBEVÉTELE 
(Nagyboldogasszony) 

(Szent Tarzíciusz) 

  9:00 szentmise: † Éva édesanyáért a 2. évfordulón 

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

19:00 a templombúcsú ünnepi szentmiséje a 
Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templomban 

 
 

Kérjük, a templomban használjanak kézfertőtlenítőt! 
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