
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. június 3-án, XIII. évfolyam, 22. szám (481) 

Évközi 9.  vasárnap, Lwanga Károly és vt. tsai, Klotild. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 3-án,   
Évközi 9. vasárnap, 
Lwanga Károly és vt. tsai, 

Klotild 

08:30 – a hívekért                                                                    

10:00 – Elsőáldozás ünnepe 

11:00 –  
17:30 - Ima a papi és szerzetesi hivtásokért. 

18:30 - titokváltás, jún. imaszándék: az elsőáldozókért 

VI. 4-én, hétfőn,  
Quirinus vt, Kerény vt, 

Kerubina 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): A medjugorjei Szűzanya tiszt. a 

lelki hivatásokért, csm.              szentmise után imaóra                  

VI. 5-én, kedden,  
Bonifác vt. pk, Fatima 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30): Molnár Éváért, énm. 

VI. 6-án, szerdán,  
Norbert pk, Artemisz 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.: (18:30):                  

VI. 7-én, csütörtökön,  
Fülöp diák., Róbert, Grácia 

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

VI. 8-án, pénteken,  
Jézus Szíve, Medárd pk  

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Jézus szt. Szíve tiszt., énm.  

VI. 9-én, szombaton,  
Mária Szíve, Efrém 

szerpap 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):  Szűz Mária szt. Szíve tiszt., énm.  

az élő és elhunyt  RFT. tagokért  szentmise előtt imaóra 

VI. 10-én,   
Évközi 10. vasárnap, 
Diána sz., Margit, Gréta 

08:30 – a hívekért                                                                    
10:00 –  

11:00 – Fodor Béláért, énm. 
18:30 -  
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                    Egyszer, amikor az Úr 

szombaton vetések között járt, 
tanítványai útközben tépdesni 
kezdték a kalászokat. Ezért a 
farizeusok megszólították: ,,Nézd, 
miért tesznek szombaton olyat, amit 
nem szabad?'' 
    Jézus ezt felelte nekik: ,,Sohase 
olvastátok, mit tett Dávid, amikor 
szükséget szenvedett és megéhezett 
ő, és akik vele voltak? Hogyan ment 
be az Isten házába Abjatár főpap 
idejében? Megette a kitett 
kenyereket, amelyeket nem volt 
szabad megenni, csak a papoknak, és 
adott a vele lévőknek is.'' 
    Majd ezt mondta nekik: ,,A 
szombat van az emberért, nem az 
ember a szombatért. Azért az 
Emberfia ura a szombatnak is.''                                 
   Jézus ezután ismét bement a 
zsinagógába. Volt ott egy elszáradt 
kezű ember. Figyelték, vajon 
meggyógyítja-e szombaton, hogy 
vádat emelhessenek ellene. 
Jézus felszólította a béna kezű 
embert: ,,Kelj fel, állj középre!'' 
Azután így szólt hozzájuk: 

„Az ünnep megszentelése meghozza az áldást a hét 
minden napjára.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Quirinus, 

Kerény, Kerubina, Bonifác, Fatima, Norbert, Artemisz, Fülöp, Róbert, 

Grácia, Medárd, Efrém, Diána, Margit, Gréta. Isten éltessen benneteket! 

------------------------------------------------ 
Az evangélista érzékelteti a 
történettel, hogy Krisztus a törvény 
szolgasága helyett meghozta az Isten 
gyermekeinek szabadságát. Az 
írástudók csak terheket raktak az 
emberekre aprólékos 
magyarázataikkal. Jézus az 
emberekkel való szeretetkapcsolatát 
úgy alakítja ki, hogy irgalmat tanúsít 
irántunk. Az emberek közötti 
kapcsolatban is a legfőbb kötelesség 
a felebaráti szeretet, nem pedig a 
törvény betűjén való rágódás. 
 
http://boldogozseb.hu/mise-olvasmanyai-b-ev-
cimlap/1151-evkozi-9-vasarnap-b-ev 

Elhunytak a múlt héten: Sípos József és Tóth István.  

Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

IV. CsaládFeszt  
Június 9-én 9:00-17:00 

családfesztivál és oratórium. 
Program: 

 9:00  Szentmise 
10:00 Előadás, oratórium 

13:00 Ebéd 

14:00 Kerékpártartók felállítása 

17:00 Körmenet a templom körül 

Isten emberré válása nem végződött be Jézus 

életével; a szentségekben folytatódik. És 

mindenek fölött ott áll egyetlen Szentség, 

amelyben az Isten minden embernek a 

legközelebbi, a lelki felebarátja akar lenni. 

Isten jön szembe velünk, szeretete 

megalázódásában: lelkünk számára az Élet 

Kenyerévé tette magát. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180603 

,,Szabad-e szombaton jót tenni, vagy 
rosszat? Életet menteni vagy valakinek a 
vesztét okozni?'' Azok csak hallgattak. 
Erre haragosan végignézett rajtuk, és 
szívük keménységén elszomorodva azt 
mondta a (béna kezű) embernek: 
,,Nyújtsd ki a kezedet!'' Az kinyújtotta, 
és meggyógyult a keze. 
    A farizeusok ekkor rögtön kimentek, 
és tanácsot tartottak ellene a Heródes-
pártiakkal, hogy hogyan okozhatnák 
vesztét.                                 Mk 2,23 - 3,6 

Nyári ORATÓRIUM, 

június 23. - július 1. 
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