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ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus Jeruzsálem felé tartott. Útközben tanított a városokban és 
falvakban, melyeken áthaladt. 

Valaki megkérdezte tőle: „Uram, kevesen vannak, akik üdvözülnek?”  
Ő így válaszolt: „Törekedjetek bemenni a szűk kapun, mert mondom nektek, sokan 

próbálnak majd bejutni, de nem tudnak. A ház ura felkel és bezárja az ajtót, ti kint rekedtek, 
és zörgetni kezdtek az ajtón: »Uram, nyiss nekünk ajtót.« Erre ő azt feleli nektek: »Nem 
tudom, honnan vagytok.« 

Akkor ti bizonygatni kezditek: »Veled ettünk és ittunk; a mi utcánkban tanítottál.« De 
ő megismétli: »Nem tudom, honnan vagytok. Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők!«  Ott 
majd sírás és fogcsikorgatás lesz, amikor látjátok Ábrahámot, Izsákot, Jákobot és mind a 
prófétákat az Isten országában, magatokat meg kitaszítva onnan. 

Jönnek majd keletről és nyugatról, északról és délről, és helyet foglalnak az Isten 
országában. Íme, így lesznek az utolsókból elsők, és az elsőkből utolsók!”  

Lk 13,22-30 

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. 

Őszi előzetes 

A Szent Gellért Iskola szeptember elsején szentmisével kezdi az új tanévet. 
Szeptember 10-én szombaton 11órakor, kezdődik a hagyományos lecsó-party a 
Plébániakertben. Szeretettel várjuk az asztaltársaságok jelentkezését (tel: Szelényi András 06 
30 251 0855). 

Az új tanév kezdetén, szeptember 11-én, vasárnap 9 órakor Veni Sancte szentmise lesz. 

Az Ars Sacra fesztivál keretében szeptember 17-én, szombaton 15 órakor a plébánia 
épületében megnyitjuk Hild Csorba Bernadett ÚTJELZŐ(K) c. kiállítását, .20 órától pedig 
Szkólánk matutinumot (virrasztó imaórát) énekel a templomban.  

A programsorozat keretében szeptember 24-én, szombaton 19 órától  
Sztahura Ágnes Angelika nővér orgonakoncertjét hallgathatjuk meg a templomban. 

Krisztinás napunkat október 8-án környékbeli zarándoklattal kezdjük, melynek végeztével 
ebéd és délutáni programok várják a résztvevőket a plébánián. A későbbiekben részletes 
tájékoztatást adunk. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 21. VASÁRNAP,  
augusztus 21. 

(Szent X. Piusz pápa) 

  9:00 szentmise híveinkért, † Margitért 

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

és közreműködőiért; † Kornélért; házastársat 
keresőkért 

HÉTFŐ, augusztus 22. 
Szűz Mária királynő 

 

KEDD, augusztus 23.  
Limai Szent Róza,  

Benizzi Szent Fülöp 

  8:00 szentmise tisztítótűzben szenvedőkért 

SZERDA,  
augusztus 24. 

Szent Bertalan apostol 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise élő Lajos édesapáért és családjáért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
augusztus 25.  

Szent Lajos király,  
Kalazanci Szent József 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise Dániel, Mátyás és Miklós megtéréséért 

PÉNTEK,  
augusztus 26. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise Rita, Gábor és Lenke gyógyulásáért 

SZOMBAT,  
augusztus 27.  
Szent Mónika 

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

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul Enikő és Adrián 40. házassági 

évfordulóján 

ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP,  
augusztus 28. 

(Szent Ágoston) 

  9:00 szentmise híveinkért, élő Tiborért 70. 
születésnapjára 

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

és közreműködőiért 

F E L H Í V Á S O K 
Mint híveink is láthatják, szépen halad a plébániaépület külső felújítása. A végleges 
befejezéshez szükséges költségek fedezetére örömmel és előre is köszönettel várjuk jó híveink 
nagylelkű adom ányait. 

Az idén se hagyjuk magukra a tésenyi, mélyszegénységben élő iskolásokat , akiket tavaly 
bőkezűen támogattunk. Ezúttal is  iskolaszerre gyűjtünk. Kérjük nagylelkű adományaikat, 
iskolaszer vagy adomány formájában, a szándék megjelölésével. 

 
Sajnos egyre gyakoribbak a fertőző, koronavírusos megbetegedések.  

Szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság megtartását, maszkok viselését 
és a kézfertőtlenítők használatát. 
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