
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. július 1-én, XIII. évfolyam, 26. szám (485) 

Évközi 13. vasárnap, Olivér pk, Tihamér, Áron pk. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 1-én,   
Évközi 13. vasárnap, 
Olivér pk, Tihamér, Áron pk 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje (tanév- és  

    oratórium záró ) 

11:00 –  

18:30 - Juhász Erzsébetért és Illésért, énm. 
(titokváltás, júliusi imaszándék: a magányosokért,  

özvegyekért) 

VII. 2-án, hétfőn,  
Sarlós Boldogasszony, Ottó pk 

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

VII. 3-án, kedden,  
Tamás apostol, Kornél 

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

VII. 4-én, szerdán,  
Port. Izabella özv, Berta 

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

VII. 5-én, csütörtökön,  
Cirill szerz. és Metód pk, 
E. védőszent 

Savio t. (7:00):  

10:00 - A székesegyházban hálaadó szentmise a  

    püpökatyánk püspökké szenteleésének 10.  

    évfordulója alkalmából. 

Mária Neve t. (18:30):   szentmise után szentségimádás                  
VII. 6-án, pénteken,  
Goretti Mária vt. szűz  

Savio t. (7:00):  
Mária Neve t.(18:30): Jézus szt. Szíve tiszt. énm. 

VII. 7-én, szombaton,  
Vilibald pk, Apollónia 

Savio t. (17:00):  
Mária Neve t.(18:30): Szűz Mária szt. Szíve tiszt. az 

élő és elhunyt  RFT, énm.          szentmise előtt imaóra 

VII. 8-án,   
Évközi 14. vasárnap, 
Kilián pk, Eperke, Edgár 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok  miséje 

11:00 –  

18:30 -  
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                            Abban az időben 

amikor Jézus a bárkával ismét átkelt 
a túlsó partra, a tó partján nagy 
tömeg sereglett köréje. Ekkor 
odajött egy Jairus nevű férfi, a 
zsinagóga elöljárója, s mihelyt 
meglátta őt, a lába elé borult, és 
nagyon kérte: „Halálán van a 
lányom. Jöjj, tedd rá a kezedet, hogy 
meggyógyuljon és éljen!” Erre ő 
elment vele. Nagy tömeg kísérte, és 
tolongott körülötte. 
Jöttek a zsinagóga elöljárójának 
házából és közölték: „Meghalt a 
lányod. Miért fárasztanád a 
Mestert?” A hír hallatára Jézus így 
bátorította a zsinagóga elöljáróját: 
„Ne félj, csak higgy?” Péteren, 
Jakabon és Jánoson, Jakab testvérén 
kívül senkinek sem engedte meg, 
hogy vele menjen. 
Amikor odaértek az elöljáró házához, 
nagy riadalmat, sok siratót és 
jajgatót látott. Bement és így szólt 
hozzájuk: „Mit lármáztok itt, miért 
sírtok? A gyermek nem halt meg, 
csak alszik.” Azok kinevették. Ő 
azonban mindenkit kiparancsolt, 

„Bízzatok Máriában és az Oltáriszentségben rejlő 
Jézusban, és meglátjátok mi a csoda.” Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Olivér, Tihamér, 

Áron, Ottó, Tamás, Kornél, Izabella, Berta, Cirill, Metód, Mária, Vilibald, 

Apollónia, Kilián, Eperke, Edgár.            Isten éltessen benneteket! 

SZŰZ MÁRIA LÁTOGATÁSA 

ERZSÉBETNÉL  
(SARLÓS BOLDOGASSZONY) 

Mária útnak indul. Azért indul, hogy 

segítsen. Az Istennel való találkozás a másik 
ember felé kell fordítson bennünket. Nem 

tarthatom meg magamnak, amit kaptam. 

Nem csak nekem, mindenkinek akarja rajtam  

maga mellé vette a gyermek apját, 
anyját, s kísérőivel együtt bement (a 
helyiségbe), ahol a gyermek volt. 
Megfogta a kislány kezét, és azt mondta 
neki: „Talita kúm”, ami annyit jelent: 
„Kislány, mondom neked, kelj föl!” A 
kislány azonnal fölkelt, és járni kezdett. 
Tizenkét éves volt. Azok pedig magukon 
kívül voltak a csodálkozástól. De ő 
szigorúan meghagyta, hogy ezt a dolgot 
senki meg ne tudja. Azután szólt nekik, 
hogy adjanak enni a kislánynak.     

Mk 5,21-43 
 

Elhunyt a múlt héten: Makai Teréz. 

Imádkozzunk elhunyt testvérünkért! 

 

keresztül adni az Isten. Mária  
példája erősítsen a másik emberhez 
való fordulásomban. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/2

0180702 

------------------------------------------------ 
Ha nálunk is minden azon fordul meg, 
hogy fog-e csodát tenni vagy nem, 
akkor van-e lehetőségünk arra, hogy 
személyével bensőségesebb kapcsolatot 
építsünk? Amikor a történet végén 
megtapasztalják az elképzelhetetlent, a 
leány feltámasztását, akkor magukon 
kívül vannak a megdöbbenéstől. Arról 
azonban nem hallunk, hogy ezután ezek 
a csodavárók Krisztust követő hívőkké is 
lettek volna. A csoda várása, a 
csodákban való hit nem elegendő. A 
hitnek mélyebben kell megérintenie a 
szívünket. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180701 
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