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Naptár
Évközi 18. vasárnap, július 31.  Zso IV. kötet II. zsoltárhét

Préd 1,2;2,21-23  Kol 3,1-5.9-11  Lk 12,13-21

Testvérem! Loyola várában született Ignác, szülei tizenkettedik gyermekeként. Főúri
nevelést kapott, apród volt. Katonatiszt lett, és léha életet élt. Élete sebesülése után az
’unalmában’ olvasott Krisztus-, és a szentek-élete hatására megváltozott. A katonából
Krisztus katonája lett. A katonai gyakorlatozást és saját tapasztalatait alapul véve,
megírta Lelkigyakorlatos könyvét, mely a Krisztus-követés gyakorló iskolája. Megalapította
a Jézus társaságot, a jezsuita rendet, melynek tagjai a hármas fogadalom mellett,
negyedikként a pápának tesznek külön engedelmességi fogadalmat. Jelmondatuk:
«Mindent Isten nagyobb dicsőségére!» 1556. július 31-én halt meg Rómában.
„Lelkigyakorlaton értjük a lelkiismeret-vizsgálás, elmélkedés, szemlélődés, szóbeli és
elmélkedő ima és egyéb lelki tevékenység minden módját, amint azt később kifejtjük.
Mert amiként a sétálás, gyaloglás és futás testgyakorlat, ugyanúgy lelkigyakorlatnak
mondható  minden  tevékenység,  amely  a  lelket  előkészíti  és  alkalmassá  teszi  arra,  hogy
eltávolítson magától minden rendetlen hajlamot, és miután azokat eltávolította, keresse és
megtalálja az isteni akaratot, hogy életét aszerint rendezze és a lélek üdvösségét
elnyerje.”
Testvérem! Ma szent Ignác emléknapja, halálának évfordulója van. Harminc napos
lelkigyakorlatával ő valami egészen újat hozott az Egyház életébe. Lelki megújulást
jelent ez mindenki számára. (A jezsuiták ma is tartanak ilyen lelkigyakorlatokat.) HA

KOMOLYAN MEG AKARJUK ÚJÍTANI ISTEN-GYERMEKI ÉLETÜNKET, MI IS ÉLHETÜNK ENNEK

LEHETŐSÉGÉVEL.  [M.a.]

Hétfő, augusztus 1. Liguori Szent Alfonz Mária Püspök és egyháztanító
Jer 28,1-17  Mt 14,13-17

Kedd, augusztus 2. Jer 30,1-2.12-15.18-22  Mt 15,1-2.10-14
17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya

Szerda, augusztus 3. Jer 31,1-7  Mt 15,21-28
16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, augusztus 4. Vianney Szent János Mária áldozópap
Jer 31,31-34  Mt 16,13-21

16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián
18.30: szentmise papi hivatásokért

TEMPLOMBÚCSÚ, augusztus 5. Havas Boldogasszony, első péntek
Zak 2,1-13  Jel 21,1-5a  Lk 11,27-28

8.00: búcsúi szentmise, (alatta Mihály atya gyóntat), a szentmise után szentségkitétel, egész
napos szentségimádás kezdődik.
A szentségimádásra előzetesen lehet jelentkezni a sekrestyében.

Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
12.00: Világosság rózsafüzér
15.00: Fájdalmas rózsafüzér
18.00: szentóra , benne Loretói litánia (ezalatt Mihály atya gyóntat)
A vesperás kivételesen elmarad
19.15: Búcsúi,ünnepi szentmise az espereskerületi atyák és hívek részvételével, és reményeink

szerint kedves Testvéreink minél nagyobb számú jelenlétével.
A mai nappal az úrfelmutatás utáni válasz megváltozik, figyeljünk a vetítésre!
Búcsúnk ünnepén nem lesz irodai szolgálat.

Szombat, augusztus 6. URUNK SZINEVÁLTOZÁSA
Dán 7,9-10.13-14 v. 2Pét 1,16-19  Lk 9,28b-36

7.30: Irgalmasság évében mindkét atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 9 óráig
8.00: ünnepi szentmise
16.00: Káldi Benedek és Herein Ágnes esküvője
18.00: Loretói litánia

Évközi 19. vasárnap, augusztus 7. III. zsoltárhét
Templombúcsúnk nyilvános ünnepe

Bölcs 18,6-9  Zsid 11,1-2.8-19  Lk 12,32-48
11.30: az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Fazakas Márton premontrei csornai apátja

mondja
17.30: szentóra

H Í R E K
A FERENCES Rendtartomány meghívásának eleget téve, augusztus első hetében
Magyarországon vendégeskedik Jordániából egy 60 fős kórus és zenekar. Eme gesztussal,
mi magyarok , szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni a keleti keresztények mellett,
napjaink viszontagságai közepette. Vendégeink augusztus 2-án, a Budavári
Nagyboldogasszony (Mátyás)- templomban és augusztus 5-én a Tihanyi Bencés apátságban
19.30  órai  kezdettel  előadják  a  „Jézus  a  szeretet  kútja”  c.  oratóriumot.  A  koncert
védnöke Hercegh Anita, a köztársasági elnök felesége. Belépés díjtalan, bővebb
információ a www.ferencesek.hu, http://www.ferencesek.hu honlapon.

Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel
kötelező. Templomunkban, - tekintettel a munkanapra - reggel 7, 9 és este ½ 7 órakor
lesznek szentmisék. Ezen a napon nem lesz irodai fogadóóra.

Augusztus 20. Szent István királyunk ünnepe. Bíboros főpásztorunk felhívására, a
Mária Rádió szervezésében az idén plébániánkról is indul zarándokcsoport a Szent Jobb
körmenetre és ünnepi szentmisére. Kérjük, aki teheti, részvételi szándékát már most
jelezze a megszokott módon.
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