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ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: 
„Azért jöttem, hogy tüzet gyújtsak a földön. Mi mást akarnék, mint hogy 

lángra lobbanjon. Keresztséggel kell megkereszteltetnem. Mennyire várom, 
hogy ez beteljesedjék!  

Azt gondoljátok, azért jöttem, hogy békét hozzak a földre? Mondom nektek 
nem azt, hanem szakadást. Ezentúl, ha öten lesznek egy házban, megoszlanak 
egymás között: három kettő ellen, és kettő három ellen. Szembekerül apa a 
fiával és fiú az apjával, anya a lányával és lány az anyjával, anyós a menyével és 
meny az anyósával.” 

Lk 12,49-53 

H I R D E T É S E I N K 

Hétfőn, augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén, ami kötelező ünnep, 
templomunkban este, 18:00 órakor lesz szentmise, előtte fél hatkor litánia.  

A Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás-) templom búcsúját szintén hétfőn este, 
19 órakor, koncelebrált szentmisével ünnepli esperesi kerületünk papsága. 
Szeretettel várják erre az ünnepi alkalomra plébániánk híveit is. 

 Augusztus 20-án, szombaton, Szent István király ünnepén reggel 8 órakor lesz 
templomunkban szentmise. Templomunk ezt követően zárva marad, az esti 
szentmise elmarad. 

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. 

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

és a kézfertőtlenítők használatát. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 20. VASÁRNAP,  
augusztus 14. 

(Szent Maximilián  
Mária Kolbe vértanú) 

  9:00 szentmise híveinkért, élő Sándorért, Erikáért  
és családjukért 

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

közreműködőiért 

HÉTFŐ, augusztus 15. 
SZŰZ MÁRIA 

MENNYBEVÉTELE 
(NAGYBOLDOGASSZONY) 

(Szent Tarzícius) 

13:00 Pogány Györgyné temetése a Farkasréti 
temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 Loretói litánia 
18:00 szentmise híveinkért,  

Gergő és Dénes megtéréséért 

KEDD, augusztus 16.  
Szent Ponciánusz pápa és 
Szent Hippolitusz vértanúk 

Szent Rókus 

  8:00 szentmise † családtagokért 

SZERDA,  
augusztus 17. 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmiseélő édesanyáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 18.  

Eudes Szent János,  
Szent Ilona, Szent Klaudia, 

Szent Rajnáld 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 a gyóntatás elmarad 
18:00 szentmise † Pogány Györgyné, Juditért 

PÉNTEK,  
augusztus 19. 

Szent Bernát apát 
Tolomei Szent Bernát 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise hálaadásul Iván és Hajnalka 

házasságának 50. évfordulója alkalmából 

SZOMBAT,  
augusztus 20.  

SZENT ISTVÁN KIRÁLY 
(Szent Sámuel próféta) 

  8:00 ünnepi szentmise 

18:00 a szentmise elmarad 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP,  
augusztus 21. 

(Szent X. Piusz pápa) 

  9:00 szentmise híveinkért 

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

közreműködőiért; † Kornélért 
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