
Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.  

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388 

Honlapunk: http://krisztinatemplom.hu 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005  

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

Szentmisék: H,-P: 6:30; Szo: 18:30;  Vasárnap: 8:30, 11:30, 18:30 

 

Havas Boldogasszony Hírlevél 

XVI/49. szám 

2018. december 2. 

Karácsony hava 

Iz 26,1-6 

Mt 7,21.24-27 

Iz 2,1-5 

Mt 8,5-11 

Iz 5,6-10a 

Mt 15,29-37 

Iz 11,1-10 

Lk 10,21-24 

Iz 29,17-24 

Mt 9,27-31 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Naptár  

Advent 1. vasárnapja, december 2. Zsolozsma I. kötet 1. zsoltárhét 

 Jer 33,14-16 – 1Tessz 3,12-4,2 – Lk 21,25-28.34-36 

Testvérem! Ebben az egyházi évben is folytatjuk a szentmise énekeiről 
való elmélkedést. A változó részek közül most az «áldozási ének» 
következik. „Ennek az a szerepe, hogy kifejezze az áldozók lelki egységét, 
tanúsítsa a szív örömét és jobban megvilágítsa az áldozási körmenet 
közösségi jellegét.” (RMÁR 86.) Az áldozási ének eredetileg is körmeneti 
ének volt, amit egész szentáldozás alatt énekeltek. A mai liturgia ebből csak 
az antifónát őrizte meg. Ez általában egy szentírási idézet. Úgy gondolom, 
hogy most, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készülünk, 
nagyon is gyümölcsöző lesz számunkra, ha az áldozási énekekről 
elmélkedünk. 

Mai szentmisénk áldozási éneke így hangzik: „Mindenféle jókat osztogat 
az Úr, és földünk megtermi gyümölcsét.” (Zsolt 84,13) Ádvent elején ez két 
gondolatot juttat eszembe. Az első Krisztus második eljövetele. Isten örök 
üdvösséget osztogat, a «föld» (ez a mi világunk) pedig megérett az aratásra. 
A másik gondolat a karácsonyi készületből fakad. Mennyei Atyánk Fia 
születésekor mindenféle kegyelmet osztogat, a «föld» (ez az emberiség) 
pedig Szűz Mária által világra hozza a Messiást. 

Testvérem! Ez a kettősség a mi szentáldozásainkra is jellemző. 
Amikor szentáldozáshoz járulunk megtapasztaljuk mennyei Atyánk túláradó 
nagylelkűségét. Ugyanakkor indítást nyerünk arra, hogy - Krisztussal 
együttműködve - bennünk is megvalósuljanak a szentáldozás gyümölcsei. 
«URAM A SZENTÁLDOZÁSBAN VELED TALÁLKOZOM. VEGYEM ÉSZRE OSZTOGATÓ 

JÓSÁGODAT ÉS TEREMJEM MEG ÉN IS GYÜMÖLCSÖMET!»   [M.a.] 

8:30  A szentmisén a képviselő-testület közösen vesz részt 

Figyeljünk a kivetítőre, mert adventben az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik! 

A szentmisék után az adventi koszorúkat – kérésre - a sekrestyében megáldjuk. 

9:00-13:00: Jótékonysági vásár a templom melletti téren 

18.00: vesperás 

A mai napon zárul a tartós élelmiszerek gyűjtése a rászorulók javára 

A hátsó asztalról lehet vinni az adventi gondolatébresztő lapokból. 
Családonként egyet vigyenek magukkal Testvéreink! 

Ádventben hétfőtől péntekig reggel 6:30-kor roráte szentmise lesz. 

Szombaton ugyanebben az időben laudest imádkozunk és szentál-

dozáshoz járulhatunk. A szentmise ill. a laudes után szerény agapét 

adunk a munkába vagy iskolába indulóknak. Szombatokon a szentmise 

este 18:30-kor lesz. 

Hétfő, december 3. Xavéri Szent Ferenc 

17:30  A jövő évi elsőáldozók szülői értekezlete a plébánia nagytermében 

18:30  Engesztelő szentmise elhunyt Keviczky Lászlóné lelkiüdvéért 

19:30  A képviselő-testület gyűlése a plébánián 

Kedd, december 4, Damaszkuszi Szent János áldozópap, 

egyháztanító 

A roráte után Mihály atya gyóntat, ameddig van gyónó, de 

legkésőbb 8 óráig. 

Szerda, december 5.   

16-18  Karitász fogadóóra 

16:30  Filmvetítés a MKDSZ Attila út 63. sz. helyiségében: 

Isten nagyhatalmú szolgája II. rész 

19:00  Katekumenek hittanórája 

Csütörtök, december 6. Szent Miklós püspök 

 6:30  A rorátét a papi hivatásokért ajánljuk fel 

17:00  Mikulás érkezik a templomba 

17:00  Közös Biblia olvasás az oratóriumban 

17:30  Gyóntatás: Gájer László atya 

19:00  Új kezdő felnőttek hittanórája 

Első péntek, december 7. Szent Ambrus püspök és 

egyháztanító  

A roráte után Jézus Szíve litánia 

Délelőtt beteg Testvéreinket meglátogatjuk otthonukban 

17:30  Gyóntatás: Mihály atya 

18:00  Loretói litánia a Szeplőtelen Fogantatás szobornál 

18:30  Vigília szentmise a Szeplőtelen Fogantatás ünnepének előestéjén, 

amelynek keretében elimádkozzuk a vesperást 



Ter 3,9-15.20 

Ef 1,3-6.11-12 

Lk 1,26-38 

Szombat, december 8. A BOLDOGSÁGOS SZŰZ MÁRIA 

SZEPLŐTELEN FOGANTATÁSA  

10:30  Püspökszentelés Esztergomban, amelyre idejében jelentkező 

Testvéreink autóbusszal zarándokolnak 

18.00: Második adventi gyertyagyújtás a templomban 

Advent 2. vasárnapja, december 9. 2. zsoltárhét 

 Bár 5,1-9 – Fil 1,4-6.8-11 – Lk 3,1-6 

 8:30  Az elsőáldozók utoljára viselik a fehér ruhát 

 9-20 óráig kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén 

18:00  Vesperás 

Decemberi imaszándékok 

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy egyházközösségünk tagjait a 
Szeplőtelen Szűzanya oltalmazza életük útjain, hogy eljussanak végül 
a megdicsőült Krisztus színe látására. 

Szent László imacsoport: hogy azok, akik a hit továbbadásának 
szolgálatában állnak, a kultúrákkal való párbeszédben megtalálják 
ehhez a megfelelő nyelvezetet. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: hogy a ma élő gyermekek szívét a 
Betlehemi Kisded szeretete vonzza minél hathatósabban a Jó Isten 
iránti elköteleződésre. 

 
H Í R E K 

❖ December 8-án szombaton 10:30-kor püspökszentelés lesz Eszter-

gomban, a Bazilikában, amelyre autóbuszos zarándoklatot 

szerveztünk. Az autóbuszban van még néhány szabad hely. Költsége 

kb. 3.500.- Ft, amely egy szerény ebédet is tartalmaz. 

Jelentkezni lehet a sekrestyében vagy az irodában. 

Indulás 8:15-kor a templomunkból, hazaérkezés kb. 16:00 órakor. 

A részvételi díjat indulás előtt, az autóbuszban kell kifizetni. 

❖ December 16-án is lesz kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium 

földszintjén. 

❖ Megjelent Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest című képeslapjának 

adventi száma, változatos, remek tartalommal. Karácsonyig az idő elég 

rövid. Kérjük ezért, hogy már ma vigyenek belőle, barátaiknak, 

kedves szomszédaiknak is! 
 

 

 

 

Ádventi gyertyagyújtás a családban 
(Szabadon változtatható) 

 
 

1. Előkészület: az előző hetekben meggyújtott gyertyák 
meggyújtása és az evangélium kikeresése! 

2. Ének: Harmatozzatok égi magasok (SzVU 2/1-2. vsz.) 

3. A napi evangélium felolvasása (Megtalálod: Havas 
Boldogasszony Hírlevél-ben) 

4. A családfő imádsága: 

5. Urunk, Jézus Krisztus, első eljöveteled által üdvösség 
virradt a világra. Mi, akik hisszük, hogy már eljöttél, amikor 
megváltottad a világot, valljuk és hisszük második 
eljöveteledet. Add, hogy szívünkben utat készítsünk 
neked! Övezd föl, kérünk, lelkünket isteni erőddel, hogy 
amidőn eljössz, méltónak találj minket a boldog örök 
életre. Kérjük, hogy eljöveteledet szorgos virrasztással 
várhassuk, úgy mint te tanítottál erre és lelkünket tükdöklő 
lámpásként készíthessük elő a veled való találkozásra. 
Tested és véred szent titka által taníts meg bennünket, 
hogy a földi dolgokat háttérbe szorítva, az égieket 
kedveljük. A gonosz vágyak bilincseitől szabadíts meg és 
nyisd meg előttünk az örök szabdság mennyei hazáját! Aki 
élsz és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen. 

6. Az új gyertya meggyújtása. 

7. A család szabadon választott imája 

8. Ének: Ébredj, ember, mély álmodból (SzVU 9/1-2.vsz.) 
 


