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Évközi 22. vasárnap, szeptember 2.
II. zsoltárhét
MTörv 4,1-2.6-8 Jak 1,17-18.21b-22.27 Mt 7,1-8.14-15.21-23

Testvérem! A mai olvasmányban Mózes elmondja a választott népnek
azokat a parancsokat, amelyek megtartásával elfoglalhatják az ígéret földjét. A
válaszos zsoltárban pedig arról hallunk: „Uram, ki lakhat a te hajlékodban” –
ki költözhet az Úrhoz? (zsoltár válasz) A mai válaszos zsoltár majdnem az
egész 14. zsoltárt elénekli. A szentírás-magyarázók szerint ez a zsoltár az
egyik legrégebbi zsoltárunk.
Az egész zsoltár a feltett kérdésre ad választ. „Aki bűn nélkül éli életét, és
helyesen cselekszik.” Az alap tehát Isten akaratának teljesítése. De nem elég
csak elhatározni, hanem meg is kell valósítani azt! Mit? - „Aki igazat gondol
szívében, kinek rágalmat nem beszél szája.” A belső és a külső, a gondolat
és a szavak egysége fontos. Jézus is figyelmeztet, hogy ne csak mondjuk,
hanem tegyük is meg… (Vö.: Mt 7,21) - „Aki felebarátjának nem tesz rosszat,
aki nem gyalázza embertársát.” Ez nem más, mint a felebaráti szeretet
megvalósítása. Gondoljunk csak szent Pál szeretet-himnuszára. (1Kor 13)
Szent Ágoston a zsoltár befejezéséről elmélkedve mondta: «Talán az igeidőket
sem véletlenül változtatta meg.» Eddig jelen időt használt, most pedig: „Aki így
éli életét, soha meg nem rendül.” (Az eredetiben egyértelműen jövő idő.)
Mostani cselekedeteink jövőnket határozzák meg.
Testvérem! Hogy ki méltó valamire, ez gyakori kérdés. A Jelenések
könyvének tanúsága szerint, csak a Bárány méltó, hogy… (Vö.: 5,1-8) HA A
BÁRÁNYHOZ KAPCSOLÓDUNK, AKKOR LESZÜNK MÉLTÓK ARRA, HOGY URUNKKAL
LAKHASSUNK. (Vö.: Ef 2,19) Tegyük meg tehát Isten akaratát, hogy mi is Isten
házanépe lehessünk.
[M.a.]
8.30: Veni Sancte: gitáros szentmise, melyen Cserkészcsapatunk is részt vesz
17.30: szentóra

Hétfő, szeptember 3. Nagy Szent Gergely
1Kor 2,1-5 Lk 4,16-30
8.00: a Szent Gellért Általános Iskola Veni Sancte szentmiséje
14.00: Gaál Szabó Sándorné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
17.00: Polónyi Éva temetése a Felsőkrisztinavárosi urnatemetőben
19.30: Képviselőtestület gyűlése a plébánián

Mától elkezdődnek az iskolás korúak templomi hittanórái!

Kedd, szeptember 4.
1Kor 2,10b-16 Lk 4,31-37
A reggeli szentmise után Mihály a. gyóntat, ameddig van gyónó, de max. 10 óráig
16.30: filmvetítés az MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében. Tolnay Klári
halálának 20. évfordulója alkalmából Keresztúton c. 1942-ben készült
filmjét tekinthetjük meg.
Szerda, szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz anya
16.00-18.00: Karitász fogadóóra

1Kor 3,1-9 Lk 4,38-44

Csütörtök, szeptember 6.
18.30: szentmise papi hivatásokért

1Kor 3,18-23 Lk 5,1-11

Első péntek, szeptember 7. Szent Máté, Márk és Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk
Bölcs 3,1-9 Mt 10,28-33
7.15:. szentmise a Szent Gellért iskola kápolnájában
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: elmarad
18.00: Jézus Szíve litánia
Esi szentmise után vesperás
Szombat, szeptember 8. Szűz Mária születése, KISBOLDOGASSZONY
Mik 5,1-4a v. Róm 8,28-30 Mt 1,1-16.18-23
11.00: Lecsó party kezdődik a plébánia kertjében, jelentkezni lehet Szelényi
Andrásnál tel: +36-30/2510855
15.00: Jenei Domonkos és Temes Bianka Dóra esküvője
18.00: Loretói litánia
Évközi 23. vasárnap, szeptember 9.

III. zsoltárhét
Iz 35,4-7a Jak 2,1-5 Mk 7,31-37
8.30: a szentmise keretében lesz az elsőáldozók beöltözése

SZEPTEMBERI IMASZÁNDÉKOK
TEMPLOMI HITTANÓRÁK RENDJE
Krisztinaváros 2018/19

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a hitoktatók, tanítók és tanárok

az új tanévben is lelkiismeretesen és szeretetteljesen végezzék
munkájukat, a diákok pedig törekedjenek magukévá tenni a
keresztény erkölcsiséget, miközben a világi tudományokban a
maximumot akarják kihozni magukból.
Szent László imacsoport: Hogy az afrikai kontinens fiataljai
szülőföldjükön is hozzáférhessenek a tanuláshoz és a munkához.
Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Hogy Szűzanyánkat szeretettel
köszöntsük születés és névünnepén, megköszönve Neki a
kegyelmeket, melyeket ő eszközölt ki számunkra.
H í R E I N K
Főpásztorunk rendelkezése értelmében, egyházmegyénkben csak az
lehet elsőáldozó, aki harmadik tanévben tanul már hittant. Az újabb
iskolai és egyéb lehetőségek miatt a hitoktatás rendje jelenleg
nehezen áttekinthető. Ezért plébániánkon csak az lehet elsőáldozó, aki
a második tanévben hitoktatásban plébániánk szervezésében vesz
részt.
Templomunkban a vasárnapi szentmisék közül a ½ 9 órai a családok
miséje. Ezen a szentmisén természetes, ha egy kicsit nagyobb az
„alapzaj”. Ezért megkérjük a családokat, hogy a gyermekeket
lehetőleg erre a szentmisére hozzák! Itt az iskoláskorú gyerekeket
kérjük, hogy a bal oldali padsor első padjaiba üljenek. Jó lenne, ha
időben érkeznének, hogy a különböző feladatokat ki tudjuk osztani
köztük. A többi szentmise elsősorban a felnőtteké, ott a gyermekeket
rendben és csendben illik tartani.
Ezentúl minden vasárnapi szentmise előtt kb. 5 perccel énekpróba lesz
templomunkban. Két dolgot szeretnénk ezzel segíteni. Egyik: hogy
pontosabban érkezzünk a szentmisére, és a feladatokat így jobban ki
lehessen osztani. Másik: hogy az énekeket szebben énekeljük a
szentmise alatt. Ne felejtsük: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik!”

OVIS

Hétfő

½ 5 órától

Almásy Kati

1-2. osztály

Kedd

5 órától

Gertheis Zita

Kedd

6 órától

Gertheis Zita

7-8. osztály

Hétfő

½ 6 órától

Petneházy Réka

9-12. osztály

Szerda

½ 6 órától

Laczkó Bori

Ifi

Szerda

7 órától

Új kezdő felnőtt

Csütörtök 7 órától*

(elsőáldozás előtt)

3-6. osztály
(elsőáldozás után)

Katekumen csop. Szerda

7 órától

Fiatal felnőttek

Hétfő

8 órától

Idősebb felnőtt

Csütörtök 7 órától*

Biblia-olvasás

Csütörtök 5 órától

2 hetente
páros hét

Laczkó Bori

2 hetente
páratlan hét

Mihály atya

2 hetente
páratlan hét

Laczkó Bori

2. és 4. hétfő

Mihály atya

2 hetente
páros hét

Mihály atya

kb. 2 hetente

Tegzes Katalin nővér

A hittanórák helye az ORATÓRIUM
Felnőttek és ifik részére első alkalommal október hónapban lesz
hittanóra! Figyeld a Hírlevelet!
* A csillaggal jelzett 7 órai időpont SZENTMISE UTÁNT JELENT!

Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére!

