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ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától 
származik, akinél nincs változás, sem árnyéka a változandóságnak. Szabad akaratból 
nemzett minket az igazság igéjével, hogy mintegy zsengéje legyünk az ő teremtésének. 
Azért vessetek el minden tisztátalanságot és a különféle gonoszságokat, és fogadjátok 
szelídséggel a belétek oltott igét, amely meg tudja menteni lelketeket. Cselekedjetek 
az ige szerint, s ne csak hallgassátok, önmagatokat ámítva. Mert ez a tiszta és 
szeplőtlen vallásosság az Isten és Atya előtt: meglátogatni az árvákat és özvegyeket 
szorongatásukban, és önmagunkat szeplőtelenül megőrizni ettől a világtól. 

(Jak 1,17-18.21b-22.27) 

H I R D E T É S E I N K  

Szeptembertől vasárnap délelőtt 11 órakor is lesz már szentmise, de szeptember 5-én este 
egyházmegyénk templomaiban, és így nálunk sem lesz szentmise, mivel minden hívőt a 
Kongresszus nyitó szentmiséjére várunk. Regisztrált testvéreinkkel a kijelölt szektorban 
találkozunk, a belépés helyéről értesítjük őket. 

A Kongresszus hetében templomunkban rendkívüli miserendet tartunk, melyet a hét többi 
eseményével együtt, a túloldalon hirdetünk! 

Ezen a héten visszatérünk az évközi munkarendhez: irodánkban keddtől péntekig 10:00 – 
12:00 és 15:00 – 17:00 óráig fogadunk. Karitász a szerda délutáni fogadó órában. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. szeptember  

Tengernek Csillaga imacsoport: Kérjük Szűzanyánk közbenjárását, hogy a NEK 
mindannyiunk lelkében maradandó gyümölcsöt teremjen Isten kegyelme által. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk az új tanév elején az iskolakezdőkért - különösen a 
Szent Gellért Iskola diákjaiért és pedagógusaiért, dolgozóiért -, hogy megújult erővel, 
Istenben bízva lássanak újra munkához, és az új tanév legyen vírus- és karanténmentes. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes: Ökológiailag fenntartható életmódért. 
Imádkozzunk, hogy mindnyájan bátor döntéseket tudjunk hozni egy józan és ökológiailag 
fenntartható életmód érdekében, és tudjunk örülni azoknak a fiataloknak, akik ezt már 
elkötelezetten élik 
 

 
 
 

Dátum Liturgiák rendje 

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: Csernák család élő tagjaiért 

HÉTFŐ, augusztus 30. 
Boldog Ildefonso Schuster 

 

KEDD,  
augusztus 31. 

  8:00 szentmise: Katalin gyógyulásáért 

 

SZERDA,  
szeptember 1.  

Szent Egyed 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: Valéria gyógyulásáért 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 2.  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18.00 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért 

PÉNTEK,  
szeptember 3. 

Nagy Szent Gergely pápa 

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

SZOMBAT,  
szeptember 4. 

Palermói Szent Rozália 
Szent Mózes 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 
11:00 Varga Sarolta keresztelője 

18:00 szentmise: hálaadásul 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 
szeptember 5. 

(Kalkuttai Szent Teréz) 

  9:00 szentmise: Erzsébet gyógyulásáért 
11:00 élő és elhunyt családtagokért 

A templom csak délelőtt van nyitva! 

Ezen a délutánon csak a Nemzetközi Eucharisztikus 
Kongresszus nyitó szentmiséjén lehet részt venni – 
regisztráció nélkül is. 

13:30-tól programok a helyszínen 
15:00 a Kongresszus megnyitása    
16:00 szentmise, első áldozókkal 

 
 

Kérjük, a templomban használjanak kézfertőtlenítőt! 
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