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N A P T Á R 

Évközi 5. vasárnap, február 9.   1. zsoltárhét 

Iz 58,7-10   1Kor 2,1-5   Mt 5,13-16 

Testvérem! Szent Máté evangéliumában olvassuk Jézus figyelmeztető 
szavait: „Amikor beléptek a házba, köszöntsétek azt” (10,12)! Nem hiszem, 
hogy Mesterünk csak jól neveltségre oktatta volna ezzel tanítványait. A 
köszöntés, ha elfogadják, közösséget teremt. A szentmise elején is 
találkozunk egy köszöntéssel. A RMÁR 28. pontja erről a következőket írja: „A 
pap az egybegyűlt közösség köszöntésével figyelmeztet az Úr jelenlétére. Ez a 
köszöntés és a nép válasza érzékelteti az összegyűlt Egyház misztériumát.”    

A köszöntés három lehetséges formája közül ma a legrégebbiről 
szólnék. Boóz köszönti így az aratókat: „Az Úr legyen veletek” (Rút 2,4)! Az 
Úr angyala hasonlóan köszönti Gedeont: „Az Úr veled, hős vitéz” (Bír 6,12). 
Számunkra az Úr megnevezés Jézust, az Isten Fiát jelenti. Ugyanakkor ez a 
köszöntés az angyali üdvözletet is eszünkbe juttatja: „Az Úr van teveled” (Lk 
1,28). Mária igenjére az isteni Ige belépett a világunkba. Megvalósult a 
várakozás: Emmánuel (velünk az Isten). A szentmisén azért veszünk részt, 
hogy az Úr beléphessen a mi életünkbe, és a hétköznapokban is velünk 
maradjon. FOGADJUK ŐT MÁRIA HITÉVEL, HOGY MI IS MEGÉLJÜK, HOGY VELÜNK AZ 

ISTEN. 
Testvérem! A szentmisében még háromszor halljuk ezt a köszöntést. 

Mindig a komolyabb részvételre szólít fel. Az evangélium előtt: vegyük 
komolyan, hogy ez Mesterünk üzenete. A prefáció előtt: az áldozatban is 
legyünk együtt Urunkkal. A szentmise végén ez elköszönés: maradjon 
veletek! Hála legyen Istennek azért, hogy ez az ősi köszöntés a szentmisében 

és mindennapjainkban is valósággá válhat. M.a. 

  9.00: a szentmisén a gyermek schola énekel 

11.30: szentmise betegeinkért, közelgő Világnapjuk alkalmából 

18.00: vesperás 

A szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetnek mindazok, akiknek hétfőn 

erre nem volt lehetőségük. 

Hétfő, február 10. Szent Skolasztika szűz  1Kir 8,1-7.9-13   Mk 6,53-56 

17.00-19.00: csendes szentségimádás, 

17.30-18.30: Gyóntatás: Albert atya 

19.00: fiatal felnőttek hittanórája 

Kedd, február 11. A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária 

Betegek világnapja  1Kir 8,22-23.27-30   Mk 7,1-13 

18.00: litánia 

Szerda, február 12.  1Kir 10,1-10   Mk 7,14-23 

15.00-17.00: karitász fogadóóra 

18.30: szentmise elhunyt Hess Árpád lelkiüdvéért 

Csütörtök, február 13.  1Kir 11,4-13   Mk 7,24-30  

10.00: Gőgh Lászlóné temetése az Óbudai temetőben 

18.30: szentmise elhunyt Rozsályi Zoltán atyáért, halálának 14. évfordulóján 

Szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

Péntek, február 14. Szent Cirill szerzetes és Szent Metód püspök,  

Európa társvédőszentjei  ApCsel 13,46-49   Lk 10,1-9 

18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaira, 

  a vesperást a szentmise keretében énekeljük el. 

Szombat, február 15.   1Kir  12,26-32; 13,33-34   Mk 8,1-10 

14.00: Molnár Andor és Erhardt Emese esküvője 

16.00: Délutáni találkozás idősebbeknek - farsang idején. 

Helyszín az MKDSZ Attila út 63. alatti helyisége 

18.00: Loretoi litánia  

Évközi 6. vasárnap, február 16.  2. zsoltárhét 

Sir 15,15-20   1Kor 2,6-10   Mt 5,17-37 

  9.00: gitáros szentmise 

A délelőtti szentmisék alatt Dr. Tomka Ferenc atya gyóntat 

18.00: vesperás 



 

H Í R E K 

A hétköznap reggeli szentmisék után Matolcsy Kálmán atya gyóntat, 

ha jelzik az igényt a sekrestyében. 

Február 17-én, hétfőn Krisztinavárosi esténken Dr. Falus András 

akadémikus, immunológus, Széchenyi-díjas professor emeritus a bioetikáról 

beszél nekünk. 

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága szálláslehetőségeket 

keres a 2020. szept. 13-20-ig tartó NEK idejére az ideérkező vidéki és határon 

túli, külföldi résztvevők számára. Kérjük mindazokat, akik ebben az időszakban 

szívesen vendégül látnának zarándokokat akár csak egy-két éjszakára is, 

jelentkezzenek a 

www.iec2020.hu/hu/utazas#szallasinformaciok webcímen. 

Szállás felajánlásokat köszönettel fogadunk űrlapokon is, amelyeket a 

sekrestyében és az irodán tájékoztatóval együtt, félfogadási időben kérhetnek. 

Ezen a héten a Havas Boldogasszony Hírlevél mellett is találnak szállás 

felajánlására szolgáló űrlapot. Kitöltés után a sekrestyében vagy az irodán adják 

le, mert az adatokat plébániánk önkéntese fogja gépi úton továbbítani. Azt a 

személyt írjuk be Kapcsolattartóként, aki az érkező vendég(ek)et várhatóan 

fogadni fogja. 

A NEK Titkárság közvetlenül az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címen vagy a 

20/262-6989-es mobilszámon ad tájékoztatást. 

A sekrestyében és az irodán kongresszusi (részvételi) regisztrációhoz is 

kaphatnak űrlapot. Támogassuk a szervezőket azzal is, hogy részvételi 

szándékunkat idejében jelezzük! 

A Hírlevelet és plébániánk egyéb hirdetéseit elektronikus úton, 

közösségünk információs levelezési listáján is kérhetik testvéreink. Erre a 

feliratkozást ezen a helyen kérhetik: http://krisztinatemplom.hu/lista 

 

A képviselő-testület beszámolója 

Örömmel adjuk hírül, hogy Mihály atya műtétére a héten sor kerülhetett. 

Most az ezt követő lábadozás, pihenés ideje érkezett el számára, ugyanakkor a 

jövőben még hosszas kórházi kezelésre lesz szüksége. Kérjük a kedves 

Testvéreket, továbbra is imádkozzunk plébánosunkért! 

Február 4-én kísérték utolsó útjára Török József atyát Makón. Nagyon sok 

krisztinavárosi hívő és a schola is jelen volt az ottani gyászmisén és a temetési 

szertartáson, s másnap, február 5-én este a templomunkban tartott gyászmisén is 

számosan adtak hálát Török atyáért és imádkoztak a lelki üdvéért. Foglaljuk 

imáinkba elhunyt lelkipásztorunkat is! 

Képviselő-testületünk február 3-án este tartotta legutóbbi ülését, amelyen 

számba vettük az elmúlt hónap eseményeit. 

Január 9-én volt az elsőáldozók szülői értekezlete, amelyen kiderült, 

plébániánkról 13 gyermek lesz elsőáldozó a Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszus nyitó szentmiséjén szeptemberben. Február 1-jén zajlott le a jövő 

évben bérmálkozók beugró vizsgája. Öt fiatal készül majd február közepétől a 

beavató szentség felvételére, akikhez a reményeink szerint ősszel felnőtt 

bérmálkozók is csatlakoznak. Imádkozzunk mindannyiukért! 

Örömtelien sokan, több mint százan vettek részt január 17-én a plébánia 

közösségeinek megrendezett gitáros szentségimádáson, köszönet illeti meg érte 

elsősorban a főszervezőt, Morvai Gábort, a ministránsok vezetőjét. 

Jól sikerült a január 20-i Krisztinavárosi este is, amelyen Hidvégi Violetta 

nyugdíjas főlevéltáros tartott előadást Ybl Miklósról. 

Az ökumenikus imahétbe január 24-én csatlakozott be templomunk, Fabiny 

Tamás evangélikus püspök hirdetett igét. Jó volt látni, hogy szinte megtelt az 

egész templom.  

A nyugdíjasok farsangjára február 15-én délután 4 órától kerül sor, a 

Krisztinavárosi esték következő alkalmának előadója Falus András Széchenyi 

díjas immunológus professzor lesz február 17-én. 

A többi jövőbeli eseményt minden héten a maga idejében külön hirdetjük! 
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