
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. június 24-én, XIII. évfolyam, 25. szám (484) 

Évközi 12. vasárnap, Keresztelő János születése. Liturgikus szín: fehér. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VI. 24-én,   
Évközi 12. vasárnap, 
Keresztelő János születése 

08:30 – a hívekért  (Palatinus Alen újmisés)                                                                  

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  
18:30 - A jó halál kegyelméért, csm. 

VI. 25-én, hétfőn,  
Vilmos apát, Viola, 

Dorottya 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30): Mezei Gyuráért, énm.  

                                                     szentmise után imaóra                  

VI. 26-án, kedden,  
Alex, Cirill pk,Virgilius vt pk. 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.(18:30):  

VI. 27-én, szerdán,  
László király, Deli, Sámson 

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.: (18:30): Jeremazović Mihály, Vörös 

Erzsébet és a Jermazović család összes elhunyt 

tagjaiért csm. 

VI. 28-án, csütörtökön,  
Iréneusz vt pk, Irén, Laura 

Savio t. (7:00):  

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

VI. 29-én, pénteken,  
Péter és Pál apostolok  

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.(18:30):  

VI. 30-án, szombaton,  
Róma első vértanúi, Paulina 

Savio t. (17:00):  

Mária Neve t.(18:30):                   szentmise előtt imaóra 

VII. 1-én,   
Évközi 13. vasárnap, 
Keresztelő János születése 

08:30 – a hívekért   
10:00 – TANÉVZÁRÓ SZENTMISE 

11:00 –  
18:30 - (titokváltás, júliusi imaszándék: a magányosokért,  

   özvegyekért) 
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                            Amikor elérkezett 

Erzsébet szülésének ideje, 
fiúgyermeket szült. Szomszédai és 
rokonai meghallották, hogy milyen 
irgalmas volt hozzá az Úr, és együtt 
örült vele mindenki. A nyolcadik 
napon jöttek, hogy körülmetéljék a 
gyermeket. Atyja nevéről Zakariásnak 
akarták hívni. De anyja ellenezte: 
„Nem, János legyen a neve.” Azok 
megjegyezték: „Hiszen senki sincs a 
rokonságodban, akit így hívnának!” 
Érdeklődtek erre atyjától, hogyan 
akarja őt nevezni. Atyja írótáblát kért, 
és ezeket a szavakat írta rá: „János a 
neve.” Erre mindnyájan meglepődtek. 
Neki pedig megnyílt az ajka, és 
megoldódott a nyelve: szólni kezdett, 
és magasztalta Istent. Akkor félelem 
szállta meg az összes szomszédokat, és 
Júdában meg az egész hegyvidéken 
erről az eseményről beszéltek. Aki 
csak hallott róla, elgondolkodva 
mondta: „Mi lesz ebből a gyermekből? 
Hiszen nyilván az Úr van vele.” A 
gyermek pedig növekedett, lélekben 
erősödött és mindaddig a pusztában 
élt, amíg Izrael előtt nyilvánosan fel 

nem lépett.                      Lk 1,57-66.80 

„Beszélj keveset másokról, magadról még 
kevesebbet.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Vilmos,  

Viola, Dorottya, Alex, Cirill, Virgilius, László, Deli, Sámson, Iréneusz, 

Irén, Laura, Péter, Pál, Paulina.            Isten éltessen benneteket! 

Te Péter vagy, és én erre a sziklára 
építem egyházamat. Esendő, elbukó 
emberre, de olyan emberre, aki kész a 

hitvallásra. Ránk is számít, ránk is 
építeni akar Krisztus. Ezért hív 
bennünket, hogy megerősítsen a 

Szentmise által, és küld, hogy 
tanúságot tegyünk Róla, szeretetéről. 
Simon Péter testvérével Andrással az 

elsők között kapott meghívást Jézus 
tanítványai közé. Kősziklaként ő lett 

az apostolok feje. Antióchia, majd 

Keresztelő szent János, az előfutár. 
Születése körül Jézushoz hasonlóan 
csodás dolgok történtek. Megláthatjuk 
benne, Isten hogyan készíti elő 
üdvösségünk nagy eseményeit.  
"...meghallották ... örvendeztek ... 
eljöttek ... elcsodálkoztak ... félelem 
szállta meg ... szívükbe vésték..." 
Figyeljünk egy kicsit a 
mellékszereplőkre, a szomszédokra, 
ismerősökre. Meghallják, örvendeznek, 
eljönnek stb. Semmi irigység, semmi 
rosszindulat, sőt segítőkészség, 
empátia, szívbevésés! Mikor lesznek a 
mi szomszédaink ilyenek??! Talán 
Erzsébet és Zakariás tehet róla, hogy 
csakis szeretik őket. Ilyenné tudták 
tenni a szomszédaikat, ismerőseiket. 
Hátha egyszer nekünk is sikerül! 
Sikerülnie kell!                     Seidl Ambrus 
https://www.katolikusradio.hu/szentek/88 

Elhunytak a múlt héten: Bene János és Juhász 

Irén. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 

 

az apostolok feje. Antióchia, majd Róma 
püspöke lett. Pál a damaszkuszi úton 
találkozott Jézussal, és ettől kezdve minden 

erejével Jézus örömhírét hirdette. A népek 
apostolává vált. Mindketten a Néró féle 
üldözés során 64 körül szenvedtek 

vértanúhalált Rómában. 
https://www.katolikusradio.hu/szentek/91 
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