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ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP  

Abban az időben amikor Jézus tanított, valaki megszólalt a sokaságból: 
„Mester, szólj testvéremnek, hogy ossza meg velem az örökséget.” Ő így válaszolt 
neki: „Ember, ki hatalmazott fel engem, hogy bírátok legyek, és elosszam 
örökségteket?” Majd a tömeghez fordult: „Vigyázzatok, és őrizkedjetek minden 
kapzsiságtól, mert nem a vagyonban való bővelkedéstől függ az ember élete.”  

Példabeszédet is mondott nekik: „Egy gazdag embernek a földje bőséges 
termést hozott. Így okoskodott magában: Mit tegyek? Nincs hová gyűjtenem a 
termésemet. Tudom már, mit teszek: lebontom csűreimet és nagyobbakat építek, 
oda gyűjtöm majd a termést és minden vagyonomat. Aztán majd elégedetten 
mondom magamnak: Ember, van elég vagyonod, eltart sok évig. Pihenj, egyél, 
igyál, és élvezd az életet! Ám az Isten így szólt hozzá: Esztelen, még az éjjel számon 
kérik tőled lelkedet. Kié lesz mindaz, amit szereztél?  Így jár az, aki kincset gyűjt 
magának ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék.” 

Lk 12,13-21 

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. 

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. Bíboros főpásztorunk szeretettel vár mindenkit a Szent István 
bazilikában 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisére és a Szent Jobb körmenetre.  

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. augusztus 
Tengernek Csillaga Imacsoport: Imádkozzunk Plébániánk híveiért, hogy érzékeny 

lelkiismerettel éljenek és mindig a Szentlelket segítségül hívva hozzák meg döntéseiket. 

Szent László Imacsoport: Imádkozzunk a keresztény Magyarországért, hogy elődeink 
által megteremtett értékeinket megtartsuk, gazdasági stabilitásunkat meg tudjuk őrizni a 
válság közepette is. 

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk, hogy a kis- és középvállalkozók, 
akiket súlyosan érintett a gazdasági és társadalmi válság, megtalálják a szükséges 
eszközöket, hogy tovább folytathassák tevékenységüket a közösség szolgálatára.  
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Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP,  
július 31. 

(Loyolai Szent Ignác) 

  9:00 szentmise híveinkért; † Irénért, Sándorért és 
családtagokért 

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

és közreműködőiért 

HÉTFŐ, augusztus 1. 
Liguori Szent Alfonz  

(A hét Szent Makkabeus 
testvér, Szent Eleazar) 

 

KEDD, augusztus 2.  
Vercelli Szent Özséb 

Eymard Szent Péter Julián 

  8:00 szentmise † rokonokért 

SZERDA,  
augusztus 3. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 † Pálért és Gáborért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 4.  

Vianney Szent János 

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

PÉNTEK, augusztus 5. 
SZŰZ MÁRIA RÓMAI 

FŐTEMPLOMA - HAVAS 
BOLDOGASSZONY 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:30 rózsafüzér 
19:15 ünnepi szentmise híveinkért és papokért 

SZOMBAT,  
augusztus 6.  

Urunk Színeváltozása 

  8:00 órától közös rózsafüzér imádság kb. 10 óráig. Utána 
a templom nyitva marad csendes imádságra 12 óráig 

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

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP,  
augusztus 7. 

(Szent II. Szixtusz pápa  
és vértanútársai, Szent 
Kajetán, Szent Donát) 

  9:00 szentmise híveinkért és templomunkért 

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

és közreműködőiért; 
† Miklósért, halálának 50. évfordulóján 

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