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ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 

Abban az időben Jézus tanítványai közül, akik (Jézus szavait) hallották, 
többen azt mondták: „Kemény beszéd ez. Ugyan ki hallgatja?” Jézus tudta, 
hogy tanítványai méltatlankodtak miatta, azért így szólt hozzájuk: „Ez 
megbotránkoztat titeket? Hát ha majd azt látjátok, hogy az Emberfia fölmegy 
oda, ahol azelőtt volt! A Lélek az, ami életre kelt, a test nem használ semmit. 
A szavak, amelyeket nektek mondok, Lélek és élet. De vannak közöttetek, 
akik nem hisznek.” Jézus ugyanis kezdettől fogva tudta, hogy kik nem hisznek 
benne, és hogy ki fogja őt elárulni. Aztán így folytatta: „Ezért mondtam 
nektek, hogy senki sem jöhet hozzám, hacsak az Atya meg nem adja neki.” 
Ettől kezdve tanítványai közül sokan visszahúzódtak, és többé nem jártak 
vele. Jézus ezért a tizenkettőhöz fordult: „Ti is el akartok menni?” Simon 
Péter ezt válaszolta neki: „Uram, kihez menjünk? Az örök élet igéi nálad 
vannak. Mi hittünk, és tudjuk, hogy te vagy az Isten Szentje.”  

(Jn 6,60-69) 

H I R D E T É S E I N K  

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

Szeptembertől vasárnap délelőtt 11 órakor is lesz már szentmise, de 
szeptember 5-én este egyházmegyénk templomaiban, így nálunk sem lesz 
szentmise, mivel minden hívőt a Kongresszus nyitó szentmiséjére várunk. 

A jövő héten, augusztus 31-vel visszatérünk az évközi munkarendhez: 
irodánkban keddtől péntekig 10:00 – 12:00 és 15:00 – 17:00 óráig fogadunk. 
Karitász a szerda délutáni fogadó órában. 
 

 
 
 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP 
augusztus 22. 

(Szűz Mária Királynő) 

  9:00 szentmise: † Ilona édesanyáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise: Élő Edit és családjáért 

HÉTFŐ, augusztus 23. 
Limai Szent Róza 

Benizzi Szent Fülöp 

 

KEDD,  
augusztus 24. 

Szent Bertalan apostol  

  8:00 szentmise: hálaadásul Bertalan és Andrea 
szülőkért és gyermekeikért 

 

SZERDA,  
augusztus 25.  

Kalazanci Szent József,  
Szent Lajos király 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 élő Mártáért és Fausztináért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 26.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
16:00 Győry Tiborné temetése a Szent Gellért 

urnatemetőben 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † Éváért 

PÉNTEK,  
augusztus 27. 
Szent Mónika 

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

SZOMBAT,  
augusztus 28. 
Szent Ágoston 

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

14:00 Szádeczky-Kardos Csaba és Paizs Katalin 
esküvője 

15:00 Herein János és Kitley Zsófia esküvője 
18:00 szentmise: † édesapáért és nagyapáért 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 
augusztus 29. 

(Keresztelő Szent János 
vértanúsága, 

 Szent Szabina) 

  9:00 szentmise: † Erikáért 

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

 
 
 

Kérjük, a templomban használjanak kézfertőtlenítőt! 
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