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ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP  

Abban az időben egy törvénytudó odalépett Jézushoz, hogy próbára tegye őt: 
„Mester – szólította meg –, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet?” Jézus így 
felelt: „Mit mond erről a törvény? Mit olvasol benne?” A törvénytudó így válaszolt: 
„Szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes 
elmédből, felebarátodat pedig, mint saját magadat.” Jézus ezt mondta neki: 
„Helyesen feleltél. Tedd ezt, és élni fogsz.” A törvénytudó igazolni akarta magát, 
ezért megkérdezte Jézustól: „De hát ki az én felebarátom?”  

Jézus történettel felelt a kérdésre: „Egy ember Jeruzsálemből lement Jerikóba. 
Rablók kezébe került. Ezek kifosztották, véresre verték, és félholtan otthagyták. 
Egyszer csak egy pap jött lefelé az úton. Észrevette, de elment mellette.  Azután egy 
levita jött arra. Ő is meglátta, de elment mellette. Végül egy szamaritánusnak is 
arra vitt az útja. Amikor megpillantotta, megesett rajta a szíve. Odament hozzá, 
olajat és bort öntött sebeire, és bekötözte, majd pedig felültette teherhordó 
állatára, elvitte egy vendégfogadóba és gondoskodott róla. Másnap elővett két 
dénárt, odaadta a fogadósnak ezzel a kéréssel: Viseld gondját, és ha többet 
költenél rá, visszatérve megadom neked. 

Mit gondolsz, e három közül ki volt az igazi felebarátja annak, aki a rablók 
kezébe került?” A törvénytudó így válaszolt: „Aki irgalmasságot cselekedett vele.”  
Jézus így folytatta: „Menj és te is hasonlóképpen cselekedjél!”  

Lk 10,25-37 

H I R D E T É S E I N K 

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. 

Július 23-án, szombaton de. 11 órakor lesz a plébánia megáldása, amire 
szeretettel várjuk a kedves Testvéreket, hogy együtt adjunk hálát Istennek az épület 
belső megújulásáért. Ugyanekkor szeretnénk kifejezni köszönetünket a kivitelezésben 
közreműködő szakembereknek is.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI  
15. VASÁRNAP,  

július 10. 

  9:00 szentmise híveinkért, betegek gyógyulásáért 

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

HÉTFŐ, július 11. 
Szent Benedek apát, 

Európa fővédőszentje 

 

KEDD, július 12. 
Gualberti Szent János 

  8:00 szentmise élő édesanyáért 

SZERDA, július 13. 
Szent Henrik 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise élő Asztrik atyáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
július 14.  

Lellisi Szent Kamill 

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

PÉNTEK, július 15. 
Szent Bonaventúra 

Szent Vlagyimir-Elemér 

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

SZOMBAT, július 16.  
Kármel-hegyi 

Boldogasszony 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

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

ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP,  
július 17. 

(Szent Zoerárd-András  
és Benedek remeték, 
Boldog Gojdics Pál) 

  9:00 szentmise híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Oláh Sándorért,  

halálának 50. évfordulóján 

Már most hirdetjük augusztusi ünnepeink rendjét: 
Búcsúünnepünkön, augusztus 5-én, pénteken este negyed nyolckor lesz az 

ünnepi szentmise. Előtte fél hétkor rózsafüzért imádkozunk. 
Augusztus 15-én, hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepén este 6 órakor lesz 

templomunkban szentmise. 
Augusztus 20-án, szombaton, Szent István király ünnepén reggel 8 órakor lesz 

templomunkban szentmise. 
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