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Szent György hava

ApCsel 8,1b-8
Jn 6,35-40

ApCsel 7,51-8,1a
Jn 6,30-35

ApCsel 9,31-42
Jn 6,60-69

ApCsel 9,1-20
Jn 6,52-59

Naptár
Húsvét 2. vasárnapja, április 8. fehérvasárnap, az Isteni Irgalmasság vasárnapja
Zsolozsma saját ApCsel 2,42-47 – 1Pét 1,3-9 – Jn 20,19-31

Testvérem! Húsvét ünnepének nagyságát Nazianzi szt. Gergely
(+390) így írja le: «Húsvét az ünnepek ünnepe. Oly mértékben múl felül
mindent, mint a Nap a csillagokat.» Ezért legnagyobb ünnepünket – a
zsidó hagyományt követve – nyolc napon át ünnepeljük. Ma  is
Húsvét van tehát. A nyolcadik, a mai napot «Fehér vasárnapnak» (az
újonnan kereszteltek miatt), vagy «Irgalmasság vasárnapjának» (a
megváltásra gondolva) nevezzük. A válaszos zsoltárban – a múlt
vasárnaphoz hasonlóan – az utolsó «Hallel zsoltárból» éneklünk
verseket.

„Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mivel irgalma örökké megmarad.”
A választott nép szabadságát Istennek köszönheti. Ennek alapja az Úr
irgalma (más fordítás szerint szeretete). Helyes magatartásunk ezért
csak a hálaadás lehet. Ez a mi feladatunk is. Akkor tesszük ezt meg,
ha együtt ünnepelünk: „Mondják, akik félik az Urat, mivel irgalma
örökké megmarad.” Az ünneplés oka egyértelm : „Megfenyített az Úr és
megpróbált, de nem adott halálra engem.” Igazából a fenyíték, a
megpróbálás a babiloni fogság volt. Úgy szokták magyarázni, hogy ez a

n szimbóluma. E fölött gy zedelmeskedett Jézus, amikor legy zte a
halált.

Testvérem! Húsvét napját az Úrnak köszönhetjük. Igaz tehát a
zsoltáros szava: „Ezt a napot az Úristen adta: örvendjünk és vigadjunk
rajta.” A húsvéti öröm kifejezést tehát ne csak megszokásból mondjuk,
hanem vegyük komolyan, ahogyan Nehemiás könyvében olvassuk: «Az
Úrban való örvendezés a ti er sségetek.» (8,10) A FELTÁMADOTTBA
VETETT HIT VEZET EL MINKET A TELJES ÖRÖMRE. (Vö.: Jn 17,13)        [M.a.]

8:30-kor kezd d  szentmise után szentóra
11:30  A tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje
A délel tti szentmisék alatt Dr. Tomka Ferenc atya gyóntat.
18:00  Vesperás

Hétf , április 9. GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOGASSZONY
14:00  Kovács Ferenc temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17:30  Gyóntatás: Csaba atya
18:00  Litánia
18:30  Ünnepi szentmise, melynek keretében a „lelki adoptáció” újra kezdése
20:00  Fiatal feln ttek hittanórája

Kedd, április 10.

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, ameddig van
gyónó, de legkés bb 10 óráig.

Szerda, április 11. Szent Szaniszló püspök és vértanú
16-18  Karitász fogadóóra
19:00  Új kezd  feln ttek hittanórája

Csütörtök, április 12.
 9.30  Nyugdíjas séta keretében megtekintjük Stekly Zsuzsa

t zzománcm vész 45 év 820 fokon c. kiállítását a VárMez
Galériában, valamint Petrás Mária és Alina Tavaszi fohász c.
kiállítását a Várnegyed Galériában. Indulás templomunktól.

18:30  Szentmise a Szilágyi Erzsébet gimnázium él  és elhunyt
tanáraiért és növendékeiért.

Esti szentmise után katekumenek hittanórája

Péntek, április 13.
17:30  Gyóntatás: Mihály atya
18:30  Szentmise a Testvérek imaszándékaira
A szentmise után vesperás

Szombat, április 14.
16:00 Lenhardt Vilmos atya halálának 10. évfordulója alkalmából

imádkozunk sírjánál. Találkozás: a Farkasréti temet
f bejáratánál.

17:00  Deli Dóra keresztel je
18:00  Loretoi litánia

Húsvét 3. vasárnapja, április 15. III. zsoltárhét
ApCsel 3,13-15.17-19 – 1Jn 2,1-5a – Lk 24,35-48

10:00  Thaisz Márta keresztel je
11:30  Szentmise Lenhardt Vilmos atya halálának 10, évfordulóján
18:00  Vesperás

mailto:krisztinavaros@gmail.com
http://krisztinatemplom.hu


Áprilisi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy  Feltámadott  Üdvözít nk  töltse  be
egyházközségünk híveinek lelkét kegyelmeivel, adjon sok er t és
egészséget és er sítse meg hitünket a mindennapi élet nehézségeiben.

Szent László imacsoport:  hogy a gazdaság szellemi és gyakorlati
felel seinek meglegyen a bátorságuk ahhoz, hogy a kirekeszt
gazdaságot elvessék, és új utakat tudjanak nyitni.

F O N T O S

Felhívjuk  a  kedves  hívek  figyelmét,  hogy  a  személyi  jövedelemadó
1+1%-áról akkor is lehet rendelkezni, ha az adóbevallásban 0 összeg
fizetend  adó szerepel. A törvény azt sem tiltja, hogy 0 Ft összeg
jövedelemr l adjon be valaki adóbevallást. Az egyházi támogatás
megállapításánál azon nyilatkozatokat is figyelembe veszik, amelyek
mögött átutalandó összeg nem szerepel, de a nyilatkozatot csak
akkor fogadják, ha az azt kiállító személy bevallást is benyújtott. Az
1+1 %-os rendelkez  nyilatkozatot a NAV ügyfélszolgálati irodájában
(Krisztina krt. 93) a bevallási egységcsomaggal együtt lehet kapni,
vagy  le  lehet  tölteni  17EGYSZA néven.  A  nyilatkozatot  május  20-ig
beérkez en lezárt postai borítékban az ügyfélszolgálaton lehet
leadni, illetve postán, vagy elektronikusan kell beküldeni. A
nyilatkozaton a nyilatkozó adóazonosító jelének szerepelni kell.

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011
A Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41
A Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41

A Havas Boldogasszony Hírlevelet elektronikus formában is
megkaphatják kedves Testvéreink, ha jelzik e-mail-címük
megadásával a havas.hirlevel@gmail.com címen.

A képvisel -testület beszámolója az elmúlt hónap eseményeir l

Március
6. Filmvetítés: Joshua cím  filmet vetítették
8. Nyugdíjas séta a Vigadóba – Faykod Mária a lourdes-i kálvária

stációinak fotókiállítása. Nagy sikerre való tekintettel a kiállítás
továbbra is látható, de a Vigadóból a Szt. István Bazilika
Lovagtermébe költözött.

16-18. Gimnazista korosztály lelkigyakorlata – rövidebb volt a
meghirdetettnél.

18. Országos gy jtés volt a Szentföld javára, 340.000Ft gy lt össze,
köszönet érte.
Apák napján az édesapákat köszöntöttük.

19-21. Triduum, Baán István görög-katolikus atya tartotta.
19. Szent József napján férfiak találkozója volt a plébánián.
23. 16:30 Tabáni keresztút – szép számban vettek részt a hívek.
29.-31. Nagycsütörtökön este ünnepi szentmise volt, és kés bb pedig

Jeremiás siralmai. A nagypénteki szertartás 15 órakor kezd dött. –
ez jó id pont, sokan voltak. Este Jeremiás siralmai. A nagyszombati
vigília szertartás este ½ 9-kor kezd dött.

Április

1. Húsvétvasárnap a Feltámadási körmeneten több mint 300 testvérünk
vett részt.

A Facebookon nyílt levelet kaptunk Piotr Sakharov oroszországi
liturgia-tudóstól. Leírta, hogy amit a templomunkban tapasztalt, az mennyire
példa-érték , mert jól követi a II. Vatikáni zsinat erre vonatkozó direktíváit.
Külön kiemelte a Schola m vészi teljesítményét, úgy a liturgiákon, mint az
esti Jeremiás siralmai lamentációkon. A teljes levél az alábbi linken olvasható:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=
10215584719148951&id=1169587361

A jöv beli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!
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