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PÜNKÖSDVASÁRNAP 

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, 
tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más 
Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad.  Aki 
szeret engem, megtartja tanításomat, Atyám is szeretni fogja őt, hozzá 
megyünk, és lakóhelyet veszünk nála. Aki nem szeret, az nem tartja meg 
tanításomat.  

A tanítás pedig, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki 
engem küldött. Ezeket akartam nektek elmondani, amíg veletek vagyok. S a 
Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket 
mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.  

Jn 14,15-16.23b-26 

H I R D E T É S E I N K 

Június 11-én, szombaton ifjúsági szentségimádás lesz templomunkban az esti 
szentmise után. 

Jövő vasárnap, június 12-én a 9 órai szentmisében adunk hálát az elmúlt 
tanévért. Szeretettel várjuk a tanárokat, a tanulókat és családtagjaikat. 

Június 15-én, szerdán nem reggel, hanem este 6 órakor lesz a szentmise  

Június 18-án, szombaton délelőtt pap- és diakónus szentelés lesz az 
esztergomi bazilikában a 10 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. 

Úrnapján, június 19-én vasárnap délelőtt 10 és este 6 órakor lesz szentmise 
templomunkban. Körmenet a délelőtti mise után lesz; kérjük, aki tud, hozzon 
virágot a szabadtéri oltárok díszítéséhez és virágszirmot a körmenetre. 

Június 24-29. között ministráns tábor lesz, ahová szeretettel várjuk azokat a 
gyermekeket is, akik csak most csatlakoznak a ministráns csapathoz. Várható 
költség 8000 Ft/fő. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

PÜKÖSDVASÁRNAP  
június 5. 

(Szent Bonifác) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért;  

† Nemeskövi Dénesért és † Péterért 

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

utána vesperás 

HÉTFŐ, június 6. 
Szűz Mária,  

az Egyház Anyja 
(Szent Norbert,  

Szent Kolos) 

  8:00 szentmise Bíborosunkért és titkáráért 

  9:30 Sallai Fanni keresztelője 

KEDD, 
 június 7. 

  8:00 szentmise élő rokonokért 

 

SZERDA,  
június 8. 

Prágai Szent Ágnes, 
Szent Medárd,  

Boldog Sándor István 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Józsefért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
június 9.  

Jézus Krisztus,  
az örök Főpap 

(Szent Efrém, Szent 
Primusz és Feliciánusz) 

  9:00 Dr. Votisky Ferencné temetése az Óbudai 
temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Dr. Votiskyné Éva néniért 

PÉNTEK,  
június 10. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Margit és István szülőkért 

SZOMBAT, 
június 11.  

Szent Barnabás 
apostol 

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

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise  
19:00 ifjúsági, zenés szentségimádás 

SZENTHÁROMSÁG 
VASÁRNAPJA  

június 12. 

  9:00 szentmise Te Deummal: hálaadás a tanév végén 
11:00 szentmise híveinkért; † Ámon Ottóért 

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

utána vesperás 
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