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ÉVKÖZI 17. VASÁRNAP  

Történt egyszer, hogy Jézus éppen befejezte imádságát: Ekkor egyik 
tanítványa arra kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni, mint ahogy János is 
tanította imádkozni tanítványait.” Jézus erre így szólt hozzájuk:  „Amikor 
imádkoztok, ezt mondjátok: Atyánk! Szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te 
országod. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. Bocsásd meg vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsátunk minden ellenünk vétőnek. És ne vígy minket 
kísértésbe.” 

Azután így folytatta: „Tegyük fel, hogy valamelyiteknek van egy barátja, aki 
éjfélkor bekopog hozzá és ezt mondja: »Barátom, adj kölcsön nekem három 
kenyeret! Útról érkezett egy vendégem, s nincs mivel megkínálnom.« De az kiszól: 
»Ne zavarj engem! Az ajtó már be van zárva, én is, gyermekeim is ágyban vagyunk. 
Nem tudok fölkelni, hogy adjak neked.« 

Mondom nektek: Ha nem is kelne fel, hogy adjon neki barátságból, 
erőszakossága miatt mégis fölkel, és ad neki annyit, amennyire szüksége van.  

Mondom tehát nektek: Kérjetek és adnak nektek, keressetek és  találtok, 
zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és 
aki zörget, annak ajtót nyitnak. Van-e köztetek olyan apa, aki követ ad fiának, mikor 
az kenyeret kér tőle? Vagy ha halat kér, akkor hal helyett tán kígyót ad neki? Vagy 
ha tojást kér, akkor talán skorpiót nyújt neki? Ha tehát ti, bár gonoszak vagytok, 
tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja mennyei Atyátok a 
Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” 

Lk 11,1-13 

H I R D E T É S E I N K 

Közösségünk kilenceddel fejezi ki köszönetét mindazoknak, akik támogatták 
plébániánk felújítását, illetve közreműködtek annak megvalósításában. Kilenc héten 
át erre a szándékra is felajánljuk a vasárnap esti szentmiséket. 

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

Búcsúünnepünkön, augusztus 5-én, pénteken este negyed nyolckor lesz az 
ünnepi szentmise. Előtte fél hétkor rózsafüzért imádkozunk. 

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. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

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; plébániánk 

felújításának támogatóiért és közreműködőiért 

HÉTFŐ, július 25. 
Szent Jakab apostol 

(Szent Kristóf) 

 

KEDD, július 26.  
Szent Joákim  
és Szent Anna 

(Magyar Mózes) 

  8:00 szentmise élő Mártáért 

SZERDA, július 27. 
Szent Charbel Makhlouf 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise élő áldozópapért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
július 28.  

Szent I.Viktor pápa,  
Szent I.Ince pápa 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise Katalin gyógyulásáért és családjáért 

0 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise élő Mártáért 

SZOMBAT,  
július 30.  

Aranyszavú Szent Péter 

  8:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Mártáért és családjáért 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP,  
július 31. 

(Loyolai Szent Ignác) 

  9:00 szentmise híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise plébániánk felújításának támogatóiért 

és közreműködőiért 

Már most hirdetjük későbbi ünnepeink rendjét: 
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. Délután szeretettel várunk mindenkit a Szent István 
bazilika 17 órakor kezdődő ünnepi szentmiséjére és a Szent Jobb körmenetre. 
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