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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP  

Abban az időben amikor Jézust nagy népsokaság követte, ő hozzájuk fordult, 
és így szólt: „Aki hozzám jön, de nem gyűlöli apját, anyját, feleségét, gyermekeit, 
fivérét és nővéreit, sőt még saját magát is, nem lehet az én tanítványom.  

Aki tehát nem hordozza keresztjét, és nem így követ, nem lehet az én 
tanítványom. Ha valaki közületek tornyot akar építeni, vajon nem ül le előbb, 
hogy kiszámítsa a költségeket, hogy van-e miből befejeznie? Mert ha az alapokat 
lerakta, de (az építkezést) befejezni nem tudta, mindenki, aki csak látja, gúnyolni 
kezdi: »Ez az ember építkezésbe fogott, de nem tudta befejezni.«  

Vagy, ha egy király hadba vonul egy másik király ellen, előbb leül és számot 
vet, vajon a maga tízezer katonájával szembe tud-e szállni azzal, aki húszezerrel 
jön ellene? Mert ha nem, követséget küld hozzá még akkor, amikor messze jár, és 
békét kér tőle. Tehát mindaz, aki közületek nem mond le mindarról, amije van, 
nem lehet az én tanítványom.” 

 

H I R D E T É S E I N K 
Szeptembertől vasárnap 11 órakor is lesz szentmise, és megkezdjük hittanóráinkat: 

Kedden, szeptember 6-án, délután fél 5 órakor indul az elsőáldozók csoportja. Erre az 
alkalomra most elsősorban a szülőket várjuk. 

Csütörtökön, szeptember 8-án este a szentmise után katekumen csoport indul a 
keresztségre, illetve első szentáldozásra készülő felnőttek számára. 

Pénteken, szeptember 9-én este a szentmise után ifjúsági hittancsoport indul. 

Szeptember 10-én, szombaton 11 órakor kezdjük a hagyományos lecsó-partyt a plébánia 
kertjében. Szeretettel várjuk asztaltársaságok jelentkezését: Szelényi András, 0630 2510855 

Az új tanév kezdetén, szeptember 11-én, vasárnap 9 órakor Veni Sancte szentmise 
lesz. A délelőtti szentmisék után az Etalon Kiadó termékei vásárolhatók a templom előtt. 

Szeptember 17-én, szombaton reggel 8 órakor Mindszenty zarándoklat indul a Város-
majorból a Máriaremetei bazilikához. Részeletek a kijáratnál található plakáton, szórólapon! 

Az idén sem szeretnénk magukra hagyni a tésenyi, mélyszegénységben élő 
iskolásokat és a Katolikus Karitász helyszíni munkatársait, akiket tavaly bőkezűen 
támogattunk. Kérjük erre a célra nagylelkű adományaikat, a szándék megjelölésével. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP,  
szeptember 4. 
(Szent Rozália, 
 Szent Mózes) 

  9:00 szentmise † Erikáért és élő Dóráért 
11:00 szentmise híveinkért; Rezső mielőbbi gyógyulásáért 

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

közreműködőiért; † Ilonáért 

HÉTFŐ, szeptember 5. 
Kalkuttai Szent Teréz 

 

KEDD, szeptember 6.  
Szent Zakariás 

  8:00 szentmise † Andrásért  
  9:00 imaóra iskolánk diákjaival 

16:30 elsőáldozók hittanórája, megbeszélés szüleikkel 

SZERDA, szeptember 7. 
Szent Márk, István és 

Menyhért áldozópapok, 
kassai vértanúk 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise házastársat keresőkért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 8.  

Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony) 

(Szent Adorján) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Imréért 
19:00 katekumen, azaz felnőtt bevezető hittan indulása 

PÉNTEK,  
szeptember 9. 

Claver Szent Péter  
Szent I.Szergiusz pápa 

  9:00 Varga Istvánné temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Margitért 
19:00 ifjúsági hittancsoport indulása 

SZOMBAT,  
szeptember 10.  

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

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

ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP,  
szeptember 11.) 

  9:00 szentmise: Veni Sancte a tanév kezdetén 
10:00 Joó Izabella keresztelője 
11:00 szentmise híveinkért; † Margitért 

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

közreműködőiért; † Éváért;  
élő Lajos édesapáért és családjáért 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. szeptember 

Tengernek Csillaga imacsoport: Adjunk hálát a nyáron kapott minden ajándékért és 
a szeptemberi esőkért, melyek minden élőlény javára szolgáltak. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk sokat szenvedő beteg és idős testvéreinkért. 

Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Imádkozzunk, hogy a halálbüntetés, amely sérti az 
ember méltóságát, szűnjön meg a világ minden országában. 

Továbbra is gyakoriak a fertőző, koronavírusos megbetegedések.  
Szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság megtartását, maszkok viselését 

és a kézfertőtlenítők használatát. 

Lk 14,25-33 
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