
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. augusztus 19-én, XIII. évfolyam, 33. szám (492) 

Évközi 20. vasárnap, Eudes János áldp, Lajos pk.. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VII. 19-én,   
Évközi 20. vasárnap, 
Eudes János áldp, Lajos pk. 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 -  

VIII. 20-án, hétfőn,  
Szent István király, Stefánia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30): Szt. István tiszt. énm. az új kenyér 

megáldása                                       szentmise után imaóra                  

VIII. 21-én, kedden,  
X.Piusz pp, Grácia, Sámuel 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t. (18:30): Hallai Gizelláért, énm. 

VIII. 22-én, szerdán,  
Egek Királynője, Boglárka 

Savio t. (7:00): a hívekért 

Mária Neve t.(18:30): 

VIII. 23-án, csütörtökön,  

Limai Rózsa sz., Szidónia 

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t. (18:30): A töröktopolyai búcsújárók 

szándéka szerint, énm.     szentmise után szentségimádás                  

VIII. 24-én, pénteken,  
Bertalan ap, Aliz, Detre  

Savio t. (7:00):  

Mária Neve t.(18:30):  

VIII. 25-én, szombaton,  
Lajos fr. kir., Kalaz. József 

Savio t. (7:00):  

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

VII. 26-án,   
Évközi 21. vasárnap, 
Zefír pp, Natália assz, Izsó 

 

08:30 – a hívekért   

10:00 – gyerekek, ifjúság, családok miséje 

11:00 –  

18:30 - A jó halál kegyelméért, csm. 
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                            Abban az időben 

így beszélt Jézus a zsidók 

sokaságához: „Én vagyok a 

mennyből alászállott, élő kenyér. 

Aki ebből a kenyérből eszik, 

örökké élni fog. Az a kenyér, 

amelyet én adok, az én testem a 

világ is életéért.” 
Vita támadt erre a zsidók között: 

„Hogyan adhatja ez testét eledelül 

nekünk?” Jézus így felelt nekik: 

„Bizony, bizony, mondom nektek: Ha 

nem eszitek az Emberfia testét, és nem 

isszátok az ő vérét, nem lesz élet 

bennetek. Aki eszi az én testemet, és 

issza az én véremet, annak örök élete 

van, és én feltámasztom őt az utolsó 

napon. Mert az én testem valóban étel, 

és az én vérem valóban ital. Aki eszi az 

én testemet, és issza az én véremet, az 

bennem marad, és én őbenne. Amint 

engem az élő Atya küldött, és én az 

Atya által élek, úgy az is, aki engem 

eszik, énáltalam él. Ez az égből 

alászállott kenyér! Nem az, amelyet 

atyáitok ettek és meghaltak! Aki ezt a 

kenyeret eszi, örökké él!”  

Így tanított Jézus a kafarnaumi 

zsinagógában.                   

Jn 6,51-58 

„Térdeljünk le a tabernákulum előtt és mondjunk el egy 
Miatyánkot és Üdvözlégyet. Ez is elég, hogy a kísértéseket 

legyőzzük.” Don Bosco 

A következő két héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: István, 

Stefánia, Pius, Grácia, Sámuel, Boglárka, Róza, Szidónia, Bertalan, Aliz,  

Detre, Lajos, József, Zefír, Natália, Izsó.    Isten éltessen benneteket! 

Az Eucharisztiáról szóló egész katolikus 

hit, az egész eucharisztia-tan, az Úr 

Jézusnak három rövidke mondatán épül. 

Ez a három mondat: ,,Ez az én testem'', 

,,ez az én vérem'', és ,,ezt cselekedjétek 

az én emlékezetemre''. Ez a három 

mondat egy egységbe olvad össze, és 

forrása mindannak, amit az 

Oltáriszentségrôl tanít a katolikus 

Egyház. És mit tanít? Valami egészen 

páratlan, egészen fölfoghatatlan, egészen 

megrendítô fönséges dolgot. ,,Ez az én 

testem'', ,,ez az én vérem''. A kenyér és 

bor külsô megjelenési formája, íze, 

illata, alakja, súlya, szóval a kenyér és 

bor színei megmaradtak, de nem maradt 

meg a kenyér lényege: átváltozott 

Krisztus testévé és vérévé. És hogy ez 

ne csak egyszer történt légyen, az utolsó 

vacsorán, errôl intézkedik az Úr 

parancsa: ,,Ezt cselekedjétek az én 

emlékezetemre''. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180819 

Szent István király, Magyarország védőszentje 

Ünnepnap számunkra, kiemelkedő ünnepnap. A 

kezdetekre emlékezünk, arra az útra, amelyen a szent 

király indította el nemzetünket, és amelyet ma 

nekünk kell járnunk, amelyet ma nekünk kell 

megtalálnunk, és másoknak is megmutatnunk. Csak 

a szentistváni út járható ma is. Csak ezen az úton 

boldogulhat nemzetünk. 

https://www.katolikusradio.hu/szentek/122 

Elhunytak a múlt héten: Hevesi József -1938, Hevesi 

István -1947. Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért! 
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