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ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Csípőtök legyen 
felövezve, kezetekben pedig égő gyertya legyen. Hasonlítsatok az olyan 
emberekhez, akik urukra várnak, hogy mihelyt megérkezik a menyegzőről és 
zörget, rögtön ajtót nyissanak neki.  

Boldogok azok a szolgák, akiket uruk megérkezésekor ébren talál. 
Bizony mondom nektek, felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, körüljár és 
felszolgál nekik. És ha a második vagy a harmadik őrváltáskor érkezve is így 
találja őket, boldogok azok a szolgák. 

Gondoljátok meg: ha tudná a házigazda, hogy melyik órában jön a tolvaj, 
nem engedné betörni házába. Éberen várjátok tehát az Emberfiát, mert 
eljön abban az órában, amikor nem is gondoljátok.”  

Lk 12,35–40 

H I R D E T É S E I N K 

Most pénteken ünnepeltük templomunk búcsúját. Köszönjük mindenkinek, 
aki részt vett ünnepünk előkészítésében, a templom és környezete takarításában, 
a liturgia és az ünnepi étkezés előkészítésében, aki velünk ünnepelt a 
templomban, vagy távolról, a lelke mélyén. Havas Boldogasszony oltalmazza 
mindnyájukat egész életükben 

Augusztus 15-én, hétfőn, Nagyboldogasszony ünnepe kötelező ünnep. 
Templomunkban este 6 órakor lesz szentmise. 

Augusztus 20-án, szombaton, Szent István király ünnepén reggel 8 órakor lesz 
templomunkban szentmise. Bíboros főpásztorunk szeretettel vár mindenkit a 
Szent István-bazilika előtti téren 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisére és a Szent 
Jobb-körmenetre.  

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. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 19. VASÁRNAP,  
augusztus 7. 

(Szent II. Szixtusz pápa és 
vértanútársai, Szent 

Kajetán, Szent Donát) 

  9:00 szentmise híveinkért és templomunkért búcsúnk 
ünnepe alkalmából 

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

és közreműködőiért; 
† Miklósért, halálának 50. évfordulóján 

HÉTFŐ, augusztus 8. 
Szent Domonkos 

 

KEDD, augusztus 9.  
Szent Terézia Benedikta 
Európa társvédőszentje 

  8:00 szentmise élő Ibolyáért, Lőrincért és élő 
családtagokért 

SZERDA,  
augusztus 10. 
Szent Lőrinc 

diakónus, vértanú 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 Réka és Roland házasságáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 11.  

Szent Klára 
(Szent Zsuzsanna) 

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

PÉNTEK,  
augusztus 12. 
Chantal Szent 

Johanna Franciska 

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

SZOMBAT, augusztus 13.  
XI. Ince pápa 

(Szent Ponciánusz  
és Hippolitusz,  

Boldog Aviánói Márk) 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra  

 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Ilonáért és † családtagokért 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP,  
augusztus 14. 

(Szent Maximilián  
Mária Kolbe vértanú) 

  9:00 szentmise híveinkért 

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

és közreműködőiért 

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

és a kézfertőtlenítők használatát. 
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