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Folytassátok…… 

Nagy örömmel olvassuk a családos hittanos táborról írt élményeket. Jó ötletnek tartjuk, hogy mi is 
részesülhetünk a ti örömeitekben. 
Érdeklődéssel várjuk a folytatást, tehát folytassátok….. 

A templomba járó hívek 

Válaszként…… 

Nagyon köszönjük a biztatást és azt, hogy örömet szerezhetünk ezekkel az írásokkal másoknak is. 
Van még néhány beszámoló, amit a következő héten mindenki olvashat majd… 

A táborozók 

Augusztus 15. hétfő 

Nagyboldogasszony Szűz Mária Mennybevétele 

(Parancsolt ünnep) 

 

9
00

 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

plébániatemplom 

szentmise 

11
00

 

Szent Kereszt templom 

szentmise 

18
00

 

Jézus Szíve plébániatemplom 

szentmise 

Augusztus 20. szombat 

Szent István Király ünnepe 
(Főünnep) 

9
00

 

Jézus Szíve plébániatemplom 

szentmise 

9
00

 

Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

plébániatemplom 

igeliturgia 

11
30

 

Szent Erzsébet kápolna 

szentmise 
18

00
 

Szent Kereszt templom 

szentmise 
 

Heti hirdetéseinkből 
 Az augusztus 20-i Szent István bazilikánál tartan-

dó körmenetre jó lenne közösen menni. Aki szí-

vesen eljönne, jelentkezzen Frics Zoltánnál, vagy 

irodaidőben a plébánián! 

Tervezett indulás Vecsés Erzsébet térről 15
15

-ös 

busszal. Kőbánya-Kispestről metróval megyünk 

tovább, majd egy kis gyaloglás következik! A ha-

zaérkezés a körmenet befejezésétől függően lesz! 

Az útiköltségről és az ellátásról mindenki maga 

gondoskodjon! 

 Augusztus 22-én éves egyházközségi szentség-

imádási napunk lesz. 9
00

-tól hívjuk imádságra a 

testvéreket. Fontos, hogy mindig legyenek a 

templomban azon a napon, amíg tart a szentség-

imádás, ezért Lúcia néninél jelentkezzen, aki egy-

egy órát szívesen vállalna „ügyeletben”. A Rózsa-

füzér társulat tagjait különösen is hívjuk erre az 

alkalomra! 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 aug. 15. (h) lásd feljebb! 

 au. 17. (sze) 1800 K szentmise 

 au. 18. (cs) 1600 T áldoztatás 

 aug. 19. (p) 1630 T szentmise 

 aug. 20. (szo) lásd feljebb! 

 aug. 21. (v) 900 T szentmise 

 aug. 21. (v) 1100 K igeliturgia 


