
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.  XIX/29. szám 

Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697          2020. július 5. 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com           Szent Jakab hava 

www.krisztinatemplom.hu   www.facebook.com/havasboldogasszony 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

 

 

 

 
 

 

Július 5. ÉVKÖZI 14. VASÁRNAP 

A zsidó nép a babiloni fogságban saját bőrén tapasztalta, hogy mit jelent a rabság. 

Így nagyon kívánkozik a szabadság után. Zakariás próféta a mai olvasmányban így 

jövendöl: „Az igaz ő, aki szabadulást hoz neked.” (Zak 9,9b) Ami meglepő, hogy eszközei 

nem a megszokottak. Kiirt minden harci paripát, az íjakat pedig összetöri (Vö.: Zak 

9,10a), pedig általánosságban a szabadságot e harci eszközöktől várjuk. Ő „szegényen 

jön, és szamárháton ül,” (Zak 9,9c) mégis „uralkodik az Eufrátesz folyótól a legvégső 

határokig.” (Zak 9,10b) A próféta jövendölésének egyik része beteljesedett, amikor 

Urunk virágvasárnap Jeruzsálembe bevonult. Valóban a szamárkanca vemhén jött 

közénk. (Vö.: Zak 9,9d) Jó lenne, ha bíznánk annyira mennyei Atyánkban, hogy biztosra 

vennénk, a jövendölés másik része is igaz. Vagyis a szabadságot nem az általunk 

elképzelt úton találhatjuk meg. Krisztusban kedves Testvérek! Napjainkban nagyon 

divatos dolog a szabadságra és hasonlókra hivatkozni. Ezt azonban nem a világ által 

felkínált úton, „Istentől megszabadulva” érhetjük el, hanem úgy, ha Istennek szolgálunk 

és teljesítjük a napi kötelezettségeinket! Ha ezt megértjük és megtartjuk, ránk is 

érvényes lesz a próféta szava: „Örvendezz, ujjongj! Íme, nagy királyod bevonul hozzád.” 

(Zak 9,9a)                      [D.F.] 

H Í R E K 

 Hirdetjük, hogy a mai naptól, 2020. július 5-től 2020. augusztus 30-ig, életbe lép a 

nyári miserend templomunkban: vasárnap csak reggel 9.00-kor és este 18.30-kor lesz 

szentmise. Hétköznap a megszokott módon lesz szentmise. 

 Plébániánk 148-as Nagyboldogasszony Cserkészcsapata a napokban, július 6-tól 16-ig 

tartja nagytáborát a hamuházi réten, Nagyvázsony közelében. Imádkozzunk 

gyermekeinkért és fiataljainkért, valamint az egész cserkészközösségért! 

 Előre hirdetjük, hogy a július 9-i, valamint a július 13-i szentmisék elmaradnak. 

 Előre hirdetjük, hogy augusztus 5-én, szerdán, a Havas Boldogasszony plébánia-

templom búcsúnapján nem reggel, hanem 19.15-kor lesz szentmise a templomban. 

 Ha szeretnéd e-mailben megkapni a Havas Boldogasszony Hírlevelet, 

akkor olvasd be mobiltelefonoddal a QR kódot, és az űrlap kitöltésével 

iratkozz fel a plébániai levelezőlistára. A feliratkozás elvégezhető a 

weboldalunkon is. 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 
július 5. 

 

Évközi 14. 
vasárnap 

Évközi 14. hét 
Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 

 

9.00: szentmise: hálaadás élő Anna 90. születésnap 
18.30: szentmise: elhunyt Margit és Dezső szülők 

 
 
 

 
 

HÉTFŐ 
július 6. 

 
köznap 

Goretti Szent Mária szűz és vértanú 
Oz 2,16.17b-18.21-22; Mt 9,18-26 

8.00: szentmise: elhunyt Andrea  
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 
 

KEDD 

július 7. 
 

köznap 

Oz 8,4-7.11-13; Mt 9,32-38 
 

8.00: szentmise: elő Mátyás édesapa és családja 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 

SZERDA 
július 8. 

 
köznap 

Oz 10,1-3.7-8.12; Mt 10,1-7 
8.00: szentmise: főpásztor szándéka 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
10.00: temetés: Németh Zoltán (Farkasrét) 
15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 
 

CSÜTÖRTÖK 
július 9. 

 
köznap 

Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap  
és társai vértanúk 

Oz 11,1-4.8-9; Mt 10,7-15 
Délután: lelki nap a Cserkészcsapat táborában 
A 18.30-kor kezdődő szentmise elmarad 

 
 
 

PÉNTEK 
július 10. 

 

köznap 

Oz 14,2-10; Mt 10,16-23 
 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
18.30: szentmise: hálából elhunyt Zoé és László 

 
 

 
 

SZOMBAT 
július 11. 

 
ünnep 

Szent Benedek apát, Európa fővédőszentje 
Péld 2,1-9; Mt 19,27-29 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
18.30: szentmise: elhunyt Éva 

 
 
 
 

VASÁRNAP 
július 12. 

 

Évközi 15. 
vasárnap 

Iz 55,10-11; Róm 8,18-23; Mt 13,1-23 vagy 
rövidebb: Mt 13,1-9 

 

9.00: szentmise: hálából 40. házassági évforduló  
18.30: szentmise: pro populo 

 
 
 
 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

http://www.krisztinatemplom.hu/
http://www.facebook.com/havasboldogasszony

