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ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP  

Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, 
elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek 
elindultak, betértek a szamaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek 
neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott.  Ennek láttán 
a tanítványok, Jakab és János felháborodtak: „Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az 
égből a villámot, hadd pusztítsa el őket?” De ő hozzájuk fordult és megfeddte 
őket: „Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az Emberfia nem azért 
jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem, hogy megmentse.” Ezután másik 
faluba mentek. 

Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá: „Követlek, bárhová 
mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de 
az Emberfiának nincs hová fejét lehajtania.” Egy másikat Jézus szólított fel: 
„Kövess engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek és 
eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat – 
mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.” Egy harmadik ezt 
mondta neki: „Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy  előbb elbúcsúzzam 
a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette, és mégis 
hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.” 

Lk 9,51-62 

H I R D E T É S E I N K 

Ministránsaink ezen a hétvégén Csapodon táboroznak. Imádkozzunk értük! 

Ezen a héten szerdán és csütörtökön a gyóntatás elmarad. 

A jövő hétvégén Péter-fillérek gyűjtés lesz az Apostoli Szentszék javára. 

Július és augusztus hónapban templomunkban vasárnaponként csak reggel 9-kor 
és este 6 órakor lesz szentmise; a 11 órai szentmisék elmaradnak. Ugyancsak elmarad 
az elsőcsütörtöki szentségimádás és az elsőpénteki imaiskola. 

Szerdánként délután 4-től 6-ig nyáron is lesz csendes szentségimádás. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI  
13. VASÁRNAP,  

június 26. 
(Alexandriai Szent Cirill, 

Szent János és Pál) 

  9:00 szentmise testi és lelki betegeinkért 
11:00 szentmise híveinkért  

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

25. házassági évfordulóján; 
† Máriáért, halálának évfordulóján 

HÉTFŐ, június 27. 
Szent László király 

10:30 Dr. Nyilas Józsefné temetése a Farkasréti 
temetőben 

KEDD, június 28. 
Szent Iréneusz  

püspök és vértanú 

  8:00 szentmise † László lelki üdvéért 

 

SZERDA,  
június 29. 

SZENT PÉTER ÉS  
SZENT PÁL APOSTOLOK 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise élő Péterért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
június 30.  

A római Egyház  
első szent vértanúi 

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

PÉNTEK, 
 július 1. 

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

SZOMBAT, július 2.  
Szűz Mária látogatása 

Erzsébetnél 
(Sarlós Boldogasszony) 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

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

ÉVKÖZI  
14. VASÁRNAP,  

július 3. 
(Szent Tamás apostol) 

  9:00 szentmise híveinkért; † Hajnalkáért 
11 órakor NEM LESZ szentmise 

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