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ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  

Amikor Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más hetvenkét 
tanítványt, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, 
ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk: „Az aratnivaló sok, de a munkás 
kevés. Kérjétek hát az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába. 

Menjetek! Úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek 
magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarut. Az úton senkit se köszöntsetek.  Ha 
betértek egy házba, először is ezt mondjátok: Békesség e háznak! Ha békesség fia 
lakik ott, rászáll a ti békességtek, ha nem, visszaszáll rátok. Maradjatok ugyanabban 
a házban, és azt egyétek és igyátok, amijük van. Mert méltó a munkás a maga 
bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak 
titeket, egyétek, amit elétek adnak. Gyógyítsátok meg ott a betegeket, és 
hirdessétek: Elérkezett hozzátok az Isten országa! 

Lk 10,1-9 

H I R D E T É S E I N K 

Ma a szentmisék után 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. 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. július 

Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk, hogy plébániánk ifjúsága testben, 
lélekben felfrissüljön a nyári szünidő alatt, és tegyen tanúságot arról, hogy Jézushoz 
tartozik! 

Szent László Imacsoport: Adjunk hálát a plébánián szolgálatot teljesítőkért!  
Imádkozzunk továbbra is értük, hogy Jézusért vállalt áldozatuk ne lankadjon! 

 Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk az idősekért, akikben népünk 
gyökerei és emlékezete válik láthatóvá; tapasztalatuk és bölcsességük segítse a 
fiatalabbakat, hogy reménnyel és felelősséggel tekintsenek a jövőre!  

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI  
14. VASÁRNAP,  

július 3. 
(Szent Tamás apostol) 

  9:00 szentmise híveinkért; † Hajnalkáért 

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

HÉTFŐ, július 4. 
Portugáliai Szent 

Erzsébet, Szent Berta 

13:00 Dr. Nagy Miklósné temetése a Farkasréti 
temetőben 

KEDD, július 5. 
Zaccaria  

Szent Antal Mária,  
Athoszi Szent Atanáz 

  8:00 szentmise  

SZERDA, július 6. 
Goretti Szent Mária, 

Szent Izaiás,  
Szent Dominika 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise élő unokatestvérekért 
  9:00 Jerzsabek Lajos temetése a Farkasrét,  

Hóvirág utcai ravatalozóból 

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

CSÜTÖRTÖK,  
július 7.  

Szent Willibald,  
Szent Jácint 

11:15 Farkas Ernő temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal 
17:00 a gyóntatás elmarad 
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért 

PÉNTEK, július 8. 
Szent Aquila és Priszcilla, 

Szent Kilián 

12:00 Szabó-Hevér Sándor temetése a Farkasréti 
temetőben 

15:00 Kovács Benedek és Káldi Katalin esküvője 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a gyóntatás elmarad 
18:00 szentmise élő Annáért, 87. születésnapján 

SZOMBAT, július 9.  
Zhao Rong Szent Ágoston 

és vértanútársai 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

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

ÉVKÖZI  
15. VASÁRNAP,  

július 10. 

  9:00 szentmise híveinkért 

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