
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. május 13-án, XIII. évfolyam, 19. szám (478) 

Húsvét 7. vasárnapja, Szervác pk, Imelda, Imola. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

V. 13-án,   

Húsvét 7. vasárnapja, 
Szervác pk, Imelda, Imola 

08:30 – a hívekért  

10:00 – bérmálás ünnepe 

11:00 – Dorogi Tiborért, énm. 
18:30 – Cikajló Tamásért, csm. 

V. 14-én, hétfőn,  

Bonifác vt, Gyöngyi 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 

lelki hivatásokért, csm.              szentmise után imaóra                  

V. 15-én, kedden,  
Zsófia vt, Izidor, Médea 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30):  

V. 16-án, szerdán,  
Nepomuki János vt. pap 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.: (18:30):            szentmise után Bibliaóra                  

V. 17-én,csütörtökön,  
Baylon Pascal szerz. Rezeda 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t. (18:30):   szentmise után szentségimádás 

V. 18-án, pénteken,  
I.János vt. pápa,Erika, Erik 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30):  

V. 19-én, szombaton,  
V.Cölesztin pp, Ivonna 

Savio t. (17:00): Benák Ilonáért, énm.   
Mária Neve t.(18:30):                  szentmise előtt imaóra 

V. 20-án,   
PÜNKÖSDVASÁRNAP, 
Sienai Bernardin szerz. pap 

08:30 – a hívekért                                                                    
10:00 – ifjúsági szentmise 

11:00 –  

18:30 – Tápai Jánosért, Katalinért, ifj. Jánosért, csm. 

Betegek és idősek napja, gyónási alkalom, betegek 
kenete, alkalmi műsor, agapé. 
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      Abban az időben Jézus az égre 

emelte szemét, és így imádkozott: 
Szent Atyám, tartsd meg a te 
nevedben azokat, akiket nekem 
adtál, hogy egyek legyenek, ahogyan 
mi. Amíg velük voltam, megőriztem 
nevedben azokat, akiket nekem 
adtál. Megtartottam őket, és senki 
más nem veszett el közülük, csak a 
kárhozat fia, hogy beteljesedjék az 
Írás. 
Most tehozzád megyek, ezeket pedig 
elmondom a világban, hogy az én 
örömöm teljes legyen bennük. 
Átadtam nekik igédet, de a világ 
gyűlölte őket, mert nem a világból 
valók, amint én sem vagyok a 
világból való. Nem azt kérem tőled, 
hogy vedd el őket a világból, hanem 
hogy óvd meg őket a gonosztól. 
Hiszen nem a világból valók, amint 
én sem vagyok a világból. 
Szenteld meg őket az igazságban, 
mert a te igéd igazság. Amint te 
elküldtél engem a világba, úgy 
küldöm én is őket a világba. És értük 
szentelem magamat, hogy ők is 
megszentelődjenek az igazságban. 
 
Jn 17, 11b-19 

„Egyedül a jótettek  
készítenek nekünk  
helyet ott fent az  
égben.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Bonifác, 

Gyöngyi, Zsófia, Izidor, Médea, János, Pascal, Rezeda, János, Erika, 

Erik, Cöllesztin, Ivonna, Bernardin.    Isten éltessen benneteket! 

A főpapi ima azt tanúsítja, hogy az 
Egyház és az emberiség üdve 
mennyire az Atya és a Fiú üdvözítő 
tervének a tárgya. Az Atya azért 
küldte a Fiút a világba, hogy 
kinyilatkoztassa az ő üdvözítő 
szándékát és végbevigye a megváltás 
művét. Jézus azt kéri az Atyától, 
hogy őrizze meg övéit az igaz 
tanításban, s ő maga is ígéri, hogy 
értük szenteli magát, vagyis amit 
véghezvitt áldozatával, azt állandóan 
felajánlja az Atyának üdvösségük 
érdekében. 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-b-ev-
cimlap/1142-husvet-7-vasarnapja-b-ev 

Elhunytak a múlt héten: Losonc András és Huszta Matild.  
Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

Szentlélek Isten! Íme, a bérmálás szentségében részesültem, s ezáltal lelkemre 

kegyelmed eltörölhetetlen jelét nyomtad. Köszönet, áldás és magasztalás ezért Neked! 

Fejtsd ki e szentség erejét bennem, tarts meg az igaz Istentől származó kinyilatkoztatott 

hitben, erősíts a keresztény reménységben, lángoltasd bennem szeretetednek tüzét, hogy 

keresztény kötelességemhez hű maradjak, a bűntől óvakodjam, minden jóban 

gazdagodjam. Állj mellettem a kísértésben, vigasztalj, segíts bánatomban, és ne hagyj el 

utolsó órámon sem. Erősen fogadom, hogy sugallatodat mindig követni fogom, 

tanácsodnak engedelmeskedem, szent kegyelmeddel soha vissza nem élek; ezt fogadom 

az Úr Jézus Krisztus által, ki Veled és az Atyával egy Isten, és uralkodik mindörökkön 

örökké. Amen. 
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