
Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .                                              XVI./41.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388         2018 október 7. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005        Mindszent hava 

Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sze:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11  

Miserend: H,K,Sze: 8,   Cs,P,Szo: 18.30;   Vasárnap: 8.30, 11.30, 18.30. 
 

 

 
Miserend: hétköznap: 8, 18.30  vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

N A P T Á R 

Évközi 27. vasárnap, október 7. Terménybetakarítási hálaadó nap 

III. zsoltárhét                                            Ter 2,18-24  Zsid 2,9-11  Mk 10,2-16 

Testvérem! A mai szentmise olvasmánya az asszony teremtését mondja el. 

A mai válaszos zsoltárban, amelyet a 127-ből veszünk, erről a témáról elmélkedik a 

szent szerző. A 119-133-as zsoltárokat zarándok énekeknek szokták nevezni, 

mert valószínűleg a Jeruzsálembe érkező zarándokok imádkozták. Egy-egy 

zsoltárban egy-egy kérés, vagy hálaadás fogalmazódik meg. A mai válaszos 

zsoltárunkban – hiszen a zarándokok között a férfiak voltak többségben – az 

otthonért, a feleségért és a gyermekekért adunk hálát. 

Hálát az ad, aki boldog: „Kezed munkájából élhetsz, boldog leszel, és jól 
megy sorod.” Aki látja munkája gyümölcsét az boldog. De a zsoltáros azt is 

egyértelművé teszi, mi ennek az alapja: „Íme, ilyen áldásban részesül az az ember, 
aki féli az Urat.” Természetesen a félelem nem rettegést jelent, hanem azt, hogy 

életemben Istené az első hely. „Áldjon meg téged az Úr Sionból, hogy lásd 
Jeruzsálem jólétét életed minden napján.” Arnobius (III-IV. sz.) szerint Sion itt 

az Egyházat jelenti. Mi mennyire törekszünk arra, hogy az Egyházon keresztül 

elnyerjük Atyánk áldását? „Lásd meg fiaidnak fiait, békesség Izraelnek!” A 

zsoltáros megerősíti azt az ősi felfogást, hogy a gyermekek sokasága Isten 

áldásának a jele. 

Testvérem! Mi általában kevesebbet zarándokolunk, mint a zsidók. (Ők 

évente háromszor tették ezt.) A hálaadás azonban nekünk is ugyanúgy 

feladatunk. Tanuljunk a zsoltáros üzenetéből, hogy ISTEN ÁLDÁSA KÍSÉRJE 

ÉLETÜNKET ÉS ÍGY LEGYÜNK BOLDOGOK.        [M.a.] 
 
15.00: Bucsy-Sólyomváry Dávid keresztelője 
16.30: Ripka Alfréd keresztelője 

17.30: Szentóra, amelynek keretében a Rózsafüzért is elimádkozzuk 

 

Októberben minden este ¾ 6-kor rózsafüzért imádkozunk templomunkban. 
 

Hétfő, október 8. Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, Magyarország 

főpátrónája                                  Sir 24,23-31  Gal 4,4-7  Lk 1,26-28 

20.00: fiatal felnőttek hittanórája 
 

Kedd, október 9.                                                        Gal 1,13-24  Lk 10,38-42 

A szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig. 

17.45: rózsafüzér a 3-6. osztályosok közreműködésével 
 

Szerda, október 10.                                                  Gal 2,1-2.7-14  Lk 11,1-4 

10.00-17.00: Használt ruha és aprócikk csere-bere akció lesz az MKDSZ 

Attila út 63. sz. alatti helyiségében a Karitász munkacsoport 

szervezésében.  

Ruhaneműt csak tiszta, felvehető állapotban tudunk elfogadni. 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra                       

19.00: Katekumenek hittanórája az oratóriumban 
 

Csütörtök, október 11. Szent XXIII. János pápa         Gal 3,1-5  Lk 11,5-13 

 9.30: Nyugdíjasok és idősebb felnőttek sétája a Józsa Judit Galériába, a 

Mária, a magyarok Boldogasszonya c. kiállítás megtekintésére 

10.00-17.00: Csere-bere akció mint szerdán 

17.00: közös Biblia olvasás az oratóriumban Kató nővér vezetésével 

A szentmise után kezdő felnőttek hittanórája az oratóriumban. 
 

Péntek, október 12.                                                     Gal 3,7-14  Lk 11,15-26 

10.00-17.00: Csere-bere akció mint szerdán 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: szentmise a Testvérek imaszándékaira 

Az esti szentmise után vesperás 
 

Szombat, október 13.                                              Gal 3,22-29  Lk 11,27-28 

 9.00-11.00: irodai fogadóóra (október 22. helyett) 

10.00-13.00: Csere-bere akció utolsó napja az Attila út 63. sz. alatt. 
 

Évközi 28. vasárnap, október 14.       IV. zsoltárhét 

   Bölcs 7,7-11  Zsid 4,12-13  Mk 10,17-30 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat 



 

OKTÓBERI IMASZÁNDÉKOK 

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy plébániánk hívei minél nagyobb 

buzgósággal hagyatkozzanak hazánk Főpátrónájára a rózsafüzér 

imádkozása által is. 

Szent László imacsoport: hogy Magyarok Nagyasszonya segítse nemzetünket 

hitben, reményben, szeretetben és békében élni a jó Isten dicsőségére. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: hogy az Istennek szentelt férfiak és nők 

felébresszék magukban a missziós buzgóságot, és legyenek jelen a 

szegények, a kirekesztettek és azok között, akik nem tudják hallatni 

hangjukat. 

 

Bíboros Atyánk üzenete a szentáldozás rendjéről 

Egyházunk kiemelt törekvése napjainkban, hogy az Eucharisztia szent 
mivoltát hangsúlyozza. Ezért éppen pedagógiai szempontból rendkívül indokolt, 

hogy minden más szép gesztust vagy szentelményt ettől elkülönítve végezzünk. 

Ezt kívánja az igazi és teljes lelkipásztori szeretet. 

- Szentáldozáshoz csak azok jöjjenek ki, akik áldozni fognak (Római 

Misekönyv, Typis Poliglottis, Vaticanis 2002. Általános rendelkezés, 160. pont). 

Az egyedül helyükön még nem hagyható kisgyereket a szülők természetesen 

magukkal hozhatják. 

- A szentáldozás más liturgikus, paraliturgikus vagy udvariassági 

cselekményekkel való összetévesztésének elkerülése végett, szent II. János 

Pál pápa „Ecclesia de Eucharistia” kezdetű enciklikája értelmében fontos, hogy 

a szentáldozásra készülő gyerekek részére – ahol ez szokás – kis keresztet 
vagy áldást ne az áldoztatással vegyesen, az áldoztató papot az Úr testének 

folytonos letételére kényszerítve adjuk, hanem – ha ez egyáltalán valahol 

szokásban van – esetleg a szentmise végén külön. 

- A Szentatya nyomatékos tanítása szerint az úgynevezett családias 

hangulat kedvéért nem szabad elhomályosítanunk a szentmiséken a legszentebb 

Eucharisztia semmi mással nem összehasonlítható méltóságát. 

- A kézből áldoztatással kapcsolatban tanítsuk a híveket rendszeres 

időközönként arra, hogy tenyerükből trónust formázva, tisztelettel tartsák 

kezüket a szentáldozáskor, és Krisztus testét még ott, az áldoztató pap szeme 

láttára vegyék magukhoz. Semmi esetre sem szabad a híveknek az Eucharisztiát 

kezükben elvinniük. 


