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KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE, ÚRNAPJA  

Jézus egy magányos helyre vonult apostolaival. A nép megtudta és 
utána ment. Ő szívesen fogadta őket, és beszélt nekik Isten országáról, akik 
pedig gyógyulást kerestek nála, azokat meggyógyította. A nap már 
hanyatlóban volt.  

Odament hozzá a tizenkettő: „Bocsásd el a népet – figyelmeztették –, 
hogy a környékbeli falvakban és tanyákon szállást és élelmet keressenek 
maguknak, mert itt elhagyatott helyen vagyunk.” „Ti adjatok nekik enni” – 
válaszolta. „Csak öt kenyerünk és két halunk van – mondták. – El kellene 
mennünk, hogy ennivalót vegyünk ennyi népnek.” Mintegy ötezer férfi volt 
ott.  

Akkor meghagyta tanítványainak: „Telepítsétek le őket ötvenes 
csoportokban.” Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Jézus pedig kezébe 
vette az öt kenyeret és a két halat. Föltekintett az égre, megáldotta azokat. 
Majd megtörte, s tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek.  Miután 
mindnyájan ettek és jóllaktak, még tizenkét kosárra való maradékot szedtek 
össze. 

Lk 9,11b-17.” 

H I R D E T É S E I N K 

Ma 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. Jelentkezni 
a sekrestyében vagy a ministráns vezetőnél lehet. 

Július és augusztus hónapban templomunkban vasárnaponként csak reggel 
9-kor és este 6 órakor lesz szentmise; a 11 órai szentmisék elmaradnak. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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  

HÉTFŐ,  
június 20. 

 

KEDD, június 21. 
Gonzága Szent Alajos 

  8:00 szentmise † rokonokért, családtagokért 
élő és † családtagokért 

13:45 Dr. Lendvai Ödönné temetése a Farkasréti 
temetőben 

19:00 a Szent Mónika közösség imaórája 

SZERDA,  
június 22. 

Nolai Szent Paulinusz, 
Fisher Szent János és 
Morus Szent Tamás 

  8:00 szentmise beteg édesanyáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
június 23.  

KERESZTELŐ SZENT 
JÁNOS SZÜLETÉSE 

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

PÉNTEK, 
 június 24. 

JÉZUS  
SZENTSÉGES SZÍVE  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
17:00 Jézus Szíve imaóra 
18:00 szentmise élő és † családtagokért 

SZOMBAT, június 25.  
A Boldogságos Szűz 

Mária Szeplőtelen Szíve  

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
11:15 Reményi Attila és Fehérvári Csilla esküvője 

16:00 Markó Tamás és Bécsi Orsolya esküvője 
18:00 szentmise élő Enikőért és † Éváért 

ÉVKÖZI  
13. VASÁRNAP,  

június 26. 
(Alexandriai Szent Cirill, 

Szent János és Pál) 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért; † családtagokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul Krisztina és István  

25. házassági évfordulóján; 
† Máriáért, halálának évfortdulóján 
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