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Szentmisék rendje: Hétköznaponként este 6 órakor,  

Vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10, ½ 12 és este 6 órakor 

Szentgyónási lehetőségek:  

Hétköznapokon a szentmisék előtt 

Vasár- és ünnepnapokon minden szentmisén. 

Kérésre, személyesen is egyeztethető külön időpont. 
 

 

 

Urunk színeváltozása 

Augusztus 6-án, szerdán, Urunk színeváltozásának ünnepe lesz. Az ünnepi 

szentmise este 6 órakor kezdődik.  
 

Nagyboldogasszony 

Augusztus 15-én, pénteken Szűz Mária mennybevételének főünnepe lesz. 

Nagyboldogasszony napján három szentmise lesz templomunkban, délelőtt ½ 8 és 10 

órakor és este 6 órakor. Ne felejtsük el, hogy Nagyboldogasszony főünnepe 

parancsolt ünnep. A szentmisén való részvétel a vasárnapokhoz hasonlóan kötelező. 
 

Szent István király ünnepe 
Augusztus 20-án, szerdán államalapító Szent Királyunkra emlékezünk. Szent István 

király főünnepén 3 szentmise lesz templomunkban, délelőtt ½ 8 és 10 órakor és este 6 

órakor. A 10 órakor kezdődő szentmise végén megáldjuk az új kenyeret, majd 

szeretettel látjuk vendégül a kedves testvéreket a templom kertben. 

 

Ó Szent István dicsértessél, menny és földön tiszteltessél! 

De főkképpen nálunk ma, mint Országunk Oszlopa! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 

Boldogságos Szűzanyánknak, mint magyarok Asszonyának 

Föláldoztad Hazánkat, szentelted Koronánkat! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 
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Azért is hálaadással, ünnepélyes vigassággal 

Mi együtt örvendezünk, szívünkből emlékezünk! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 

Mi, kik Téged Pártfogónknak választottunk Szószólónknak 

Szólj Istennél érettünk, légy mindenkor mellettünk! 

Kérünk, mint Apostolunkat és az első Királyunkat! 

Szent István nézz Mennyből le a szép magyar népedre! 

Moldvai csángó ének 

 

 

Előretekintés szeptemberre 
 

Hitoktatás 

A hitoktatás az iskolákban szeptember 1-jén, hétfőn, a plébánián pedig 

szeptember 8-án, hétfőn fog kezdődni. A tanévnyitónk, a Veni Sancte 

szeptember 14-én, vasárnap délelőtt ¾ 9-kor lesz a diákmise keretében. 

 

Elsőpéntek 

Az elsőpéntekes betegeket szeptember 5-én a szokott időpontban 

látogatjuk. 

 

Ezüstmise 

Szeptember 7-én, vasárnap délelőtt 10 órakor mutatja be ezüstmiséjét 

Simon Tamás László OSB bencés atya, aki plébániánk területéről 

származik.  

 

Lectio Divina 

Szeptember 13-án, szombaton délután ½ 5-kor szeretettel várjuk a 

testvéreket a Szentírás imádságos olvasására. Elmélkedésünk témája: 

„Mihaszna szolgák vagyunk” (Lk 17,5-10). A Lectio Divina-t Tájmel 

Antal atya vezeti. 

 

Hétköznapi szertartások rendje 

Szeptember 15-én hétfőtől visszaáll a hétköznapi szertartások szokásos 

rendje (Lélekzetvételnyi Csend, Esti Dicséret, Szentségimádás, stb.)   

 
 
 


