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ÉVKÖZI 16. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus és tanítványai betértek az egyik faluba. Egy Márta 
nevű asszony befogadta őt házába. Ennek nővére, Mária odaült az Úr lábához 
és hallgatta szavait. Márta meg sürgött-forgott a sok házi dologban. Egyszer 
csak megállt: „Uram – méltatlankodott –, nem törődöl vele, hogy nővérem 
egyedül hagy szolgálni? Szólj neki, hogy segítsen nekem.”  Az Úr azonban így 
válaszolt: „Márta, Márta, te sok mindennel törődöl, és téged sok minden 
nyugtalanít, pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta. Nem 
is veszíti el soha.” 

Lk 10,38-42 

H I R D E T É S E I N K 

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.  

Megérkezett Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest című képes, díjmentes 
folyóirata. Szeretettel ajánljuk híveinknek és ismerőseiknek. 

Sajnos egyre gyakoribbak a fertőző, koronavírusos megbetegedések. Szeretettel 
ajánljuk a biztonsági távolság megtartását, maszkok viselését. 

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. 

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. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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 

HÉTFŐ, július 18. 
Szent Hedvig,  
Szent Arnold 

 

KEDD,  
július 19. 

  8:00 szentmise élő Asztrik atyáért 

SZERDA, július 20. 
Antiochiai Szent Margit, 

Szent Illés,  
Szent Apollinárisz 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise élő keresztszülőkért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
július 21.  

Brindisi Szent Lőrinc 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Erzsébetért, Bertalanért és 

családtagokért 

PÉNTEK, július 22. 
Szent Mária Magdolna 

15:00 Pesti Sándor és Inges Dorottya esküvője 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise  

SZOMBAT, július 23.  
Szent Brigitta 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

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

ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP,  
július 24. 

A nagyszülők és idősek 
világnapja 

(Árpádházi Szent Kinga, 
Szent Krisztina) 

  9:00 szentmise híveinkért 

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