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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA  

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: Még sok 
mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban 
eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától 
fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni 
nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet 
nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből 
veszi, amit majd hirdet nektek.” 

Jn 16,12-15  

H I R D E T É S E I N K 

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 fél 11 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében. 

Ugyancsak június 18-án, szombaton délután 5 órakor a Táltos utcai Szent 
Kereszt templomban csatlakozhatunk az úrnapja vigiliáján világszerte 
meghirdetett szentségimádások hálózatához. 

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 csatlakoznának a ministráns csapathoz. Várható 
költség 8000 Ft/fő. 

Július és augusztus hónapban templomunkban vasárnaponként csak 9 és 18 
órakor lesz szentmise; a 11 órai szentmisék elmaradnak. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 Imréért 

utána vesperás 

HÉTFŐ, június 13. 
Páduai Szent Antal 

 

KEDD, június 14. 
Szent Elizeus 

  8:00 szentmise † Antal édesapáért 

 

SZERDA,  
június 15. 

Árpád-házi  
Boldog Jolán 

  9:00 iskolai Te Deum szentmisével 

16:00–18:00 csendes szentségimádás 
18:00 szentmise József atyáért  

szentelésének 20. évfordulóján 

CSÜTÖRTÖK,  
június 16. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise  

PÉNTEK,  
június 17. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Pályi László atya lelki üdvéért 

SZOMBAT, 
június 18.  

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

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise Hermann család élő és † tagjaiért 

KRISZTUS SZENT 
TESTE ÉS VÉRE, 

ÚRNAPJA, június 19. 
(Szent Romuáld apát, 

Szent Gyárfás és Protáz) 

10:00 ünnepi szentmise, utána körmenet 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul házassági évfordulókon: 

Mária és István 46. évf., valamint Liza és Zoltán  
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