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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

este ½  6-tól  
Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Jézus Szíve litánia
, ¾  6-kor imádkozzuk 

az Oltáriszentség jelenlétében a Jézus Szíve litániát.

Templomszentelés
Templomunk felszentelésének évfordulóját június 3-án, szerdán 
ünnepel

Az  betegeket június 5-én látogatjuk.

Tanévzáró szentmise
Június 7-én, Szentháromság vasárnapján ¾  9-kor tartjuk a tanévzáró 
szentmisét, a Te Deumot.

Úrnapja
Június 14-én lesz Krisztus Testének és Vérének epe. 

tartjuk a hagyományos úrnapi körmenetet.
Ezen a vasárnapon ½  12-kor NEM lesz szentmise.

Papok éve
Szentatyánk, XVI. Benedek pápa 2009. június 19- . június 19-ig 
meghirdette a papok évét. Ebben az évben a Szentségimádások alkalmával 
külön is imádkozunk papi és szerzetesi hivatásokért. Kérjük a Jóistent, hogy 
ébressze fel plébániánk közösségében is minél több fiatal szívében a papi és a 

Jézusért.
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Gitáros szentmise 
Június 20-án, szombaton az esti szentmise plébániánk gitáros ének- és 
zenekara ésével lesz. 

Ministránsok beöltözése
Június 21-én, vasárnap,
szentmisében kerül sor az új ministránsok beöltözésére és 
fogadalomtételükre.

Latin mise
Június 28-
nyelven imádkozzuk.

Hittantábor
Június 29-
Plébánia hittanos gyermekeinek tábora. Ebben 
az évben igen szép számban, hetvenen veszünk 
részt Balatonszepezden, a nyári táboron. A 

23-án, kedden, este 6 
órakor lesz. 

Ezüstmise
Június 27-én, szombaton este 6 órakor Écsi Gábor nagybajcsi származású 
Esztergom-Budapest egyházmegyés pap ezüstmisét mutat be 
templomunkban. A szentmise végén ezüstmisés áldásban részesíti a 
híveket.

Szent László király ünnepe
Június 27-én, Szent László király tiszteletére este 6 órakor ünnepi 
szentmise lesz a Bazilikában, majd utána indul a körmenet a Szent László 
Hermával. Szeretettel várják a kedves híveket. 

Június 28-án este 6 órakor püspöki szentmise lesz a Bazilikában Szent 
Pál év lezárása alkalmából. 

Június 29- július 5-ig és augusztus 3-9-ig pasztorális gyakorlaton vesz 

.



a nyárra

július 10-én és augusztus 14-én, 
pénteken látogatjuk.

Ministránstábor
Augusztus 2-8-

Horváth Dori Imre apát úr 90 éves születésnapja
Augusztus 13-án, csütörtökön tölti be 90. évét Horváth Dori Imre apát úr. 

Nagyboldogasszony
Augusztus 15-én, Nagyboldogasszony ünnepén vasárnapi miserend lesz 
templomunkban. 

Szent István király ünnepe
Augusztus 20-án, csütörtökön vasárnapi miserend lesz. A 10 órás 
szentmise végén megáldjuk az új kenyeret. 

Imádság szabadságunk idején
Kérlek, Uram, aki testem felüdülésére, fáradságom kipihenésére 
nyugalmat engedtél, add, hogy e napokat is tisztán, a Te szolgálatodban 
töltsem el, s hogy ne csak testem fáradtságának kipihenésére fordítsam 
azokat, de szellememet is gazdagító tapasztalatokra. Add áldásodat e 
törekvésemre, s egyúttal áldd meg azokat, kik e napokban valamennyiünk 
javára, de különösen most az én táplálásomon, jólétemen munkálkodnak.
Amen.

Papi hivatásokért
Jézusom, a lelkek isteni Pásztora, ki apostolaidat meghívtad és a lelkek 

hog
üdvözítése utáni szomjadat, amiért folyton megújítod papjaidnak keze 
által áldozatodat oltárainkon. Add, hogy minél többen kövessék hívó 

zatos Testedet, az 
Egyházat. Add, hogy a föld sója és a világ világossága legyenek.
Amen.



Megköszönjük Edit néninek, Radó Tamás atya édesanyjának, hogy 
oly nagy szeretettel készítette el templomunk számára a 
kézimunkájával azsú étkor már 

a kézimunkáit. Pünkösdre készült el a piros -készlet. Isten 
áldása kísérje szorgalmas és áldozatos munkáját.

Június 14-én, Úrnapján szólal meg utoljára jelenlegi formájában 
templo
teljesen lebontásra kerül, és négy év múlva készül el teljesen.
Ebben az évben az orgona külsejében teljesen megújul, elkészül az 
új ját gleges 
helyére kerül.
A kedves testvéreknek szeretnénk jelezni, hogy bár az orgona 
terveink szerint a miséken és a szertartásokon mindig meg fog 
szólalni, de hangzásában csak négy év múlva válik teljessé. Anyagi 

nte egy-egy részét tudjuk csak elkészíttetni. 
Az orgona átépítése alatt a kórust zárva tartjuk, csak az oldalsó 

emenni. Megértésüket és 
njük.

eire. 
Adomá

perselybe köszönettel fogadjuk.


