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HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA, AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA, 

április 28. ApCsel 5,12-16 – Jel 1,9-11a.12-13.17-19 – J n 20,19-31 

Testvérem! Jézus világosan hirdeti, hogy ő a Jó Pásztor, aki 
az elveszett bárány után megy. (Vö.: Lk 15,4k) A mai evangélium, 
ennek gyakorlati bemutatása, hiszen a feltámadt Üdvözítő a 
kétkedő, hitetlen Tamást felkeresi. Szentmisénk communiója erről 
énekel: „Nyújtsd ki a kezedet, tedd a szegek helyére, és ne légy 
hitetlen, hanem hívő, alleluja.” (Vö.: Jn 20,27) Jézus jóságosan 
fordul apostola felé és segíti őt, hogy rátaláljon a hitre. 

A zsidó levél tanúsága szerint: «A hit szilárd bizalom abban, 
amit remélünk, meggyőződés arról, amit nem látunk.» (11,1) 
Tamásnak nem volt elég, hogy ismerte Jézus csodáit és 
jövendöléseit, mégsem bízott Krisztus feltámadásában. „Nyújtsd ki 
a kezedet, tedd a szegek helyére.” Jézus segítségével – bár 
csak a feltámadt embert látja – mégis elhiszi istenségét. 
Tamáshoz hasonlóan minket is megkísért a hitetlenség az 
Eukarisztiával kapcsolatban? Bár Mesterünk megígérte, hogy 
ételül adja nekünk szent testét (Jn 6,27), és az utolsó vacsorán 
meg is tette ezt (Lk 22,19), mi mégis nehezen hiszünk. Ezért 
most nekünk is mondja: „Ne légy hitetlen, hanem hívő.”  

Testvérem! Ha csak testi szemünkkel nézünk, akkor 
megragadunk nagypénteknél és ez könnyen depresszióhoz 
vezethet. Merjünk a hit szemével nézni, mert akkor a Húsvét 
öröme lesz a miénk. Így megláthatjuk, hogy Jézus valóban 
velünk maradt, most is itt él velünk. URAM JÉZUS! ÉN CSAK EGY 

DARAB KENYERET, OSTYÁT LÁTOK TESTI SZEMEMMEL. SEGÍTS, HOGY 

SZENT TAMÁSSAL ÉN IS KI TUDJAM MONDANI: „ÉN URAM, ÉN ISTENEM!” 
(Jn 20,28) [M.a.] 

 

 8.30: a tavaly kereszteltek hálaadó szentmiséje 

18.00: utolsó vasárnapi vesperás ebben a tanévben 

Hétfő, április 29. Sienai Szent Katalin, szűz és egyháztanító 

 1Jn 1,5-2,2 – Mt 11,25-30 

  9.45: Dr. Székely Tamás temetése a Farkasréti (alsó) temetőben 

18.00: A Szentségimádás Iskolája – a sorozat 10. estéje a templomban. 

20.00: Fiatal felnőttek hittanórája az oratóriumban 

Kedd, április 30.SZENT ADALBERT PÜSPÖK ÉS VÉRTANÚ, A 

FŐEGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE 2Kor 6,4-10 – Jn 10,11-16 

  8.00: Ünnepi szentmise a Szent ereklyéje jelenlétében, amelyet 

templomunk a közelmúltban kapott ajándékba 

Reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 

óráig 

16.00: A szentsír bontása templomunkban. Szeretettel várjuk segítőkész 

testvéreinket ehhez a tennivalóhoz! 

Szerda. május 1.Szent József, a munkás Ter 1,26-2,3 – Mt 13,54-58 

 8.00: ünnepi szentmise 

16.00: a karitász fogadóóra elmarad 

18.00: Loretói litánia, az első májusi litánia ebben az évben 

19.30: az Orfeo zenekar és a Purcell kórus hangversenye templomunkban, a 

Budavári Önkormányzat szervezésében, amelyen Beethoven Krisztus 

az Olajfák hegyén c. oratóriuma hangzik el. 

Csütörtök, május 2. Szent Atanáz püspök és egyháztanító 

  ApCsel 5,27-33 – Jn 3,31-36 

17.00: Szent Flórián szobrának koszorúzása a közeli, Kosciuszkó Tádé utcai 

tűzoltóállomáson, ahová szeretettel várjuk kedves Testvéreinket! A 

Rózsafüzér Társulat közös imádsága ezért egy héttel később, május 

9-én lesz. 

17.30: gyóntatás: elmarad 

18.00: Loretói litánia  

Az esti szentmisét papi hivatásokért ajánljuk fel. 



Első péntek, május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok  

 1Kor 15,1-8 – Jn 14,6-14 

Reggel nem lesz szentmise az iskolában. 

Délelőtt lakásukhoz kötött, beteg testvéreinket látogatjuk otthonukban. 

16.00: a Szent Gellért Gimnázium ballagási szentmiséje 

17.30: a gyóntatás elmarad 

18.00: Loretói litánia  

Az esti szentmise után vesperás 

Szombat, május 4. Szent Flórián vértanú  ApCsel 6,1-7 – Jn 6,16-21 

18.00: Loretoi litánia 

HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA, május 5. Anyák napja 

ApCsel 5,27b-32.40b-4 – Jel 5,11-14 – Jn 21,1-19 

 8.30: a szentmise után Non Ádám Máté és Uriarte-Nagy Olivia Vincencia 

keresztelője 

17.30: szentóra, amelynek keretében a Loretói litániát is elmondjuk 

Májusi imaszándékok 

Tengernek Csillaga imacsop.: Szűz Mária, Keresztények Segítsége, 

kérünk, járj közben az egész Keresztény Egyházért, minden 

keresztényért, aki támadásnak esett áldozatul, és családjukért.    

Szent László imacsop.: Imádkozzunk papjainkért, hogy mindenkor 

Krisztus szeretetével forduljanak a hívők és nem hívők felé. 

Avilai Szent Teréz imacsop.: Imádkozzunk az afrikai egyházért, hogy 

elkötelezett tagjain keresztül az egység kovászává váljon Afrika 

népei között, és a remény jele lehessen a földrész számára. 

H Í R E K 

 Megjelent a Krisztinavárosi Hírek húsvéti száma, benne a májusi 

képviselőtestületi választás jelöltjeivel. Kérjük Testvéreinket, 

vigyenek ebből ágyhoz vagy lakáshoz kötött szeretteiknek, 

szomszédjaiknak is. 

 Megjelent Főegyházmegyénk Esztergom-Budapest c. képes 

folyóiratának húsvéti száma, Kérjük Testvéreinket, vigyenek ebből 

is ágyhoz vagy lakáshoz kötött szeretteiknek, szomszédjaiknak. 

 Május 20-án, hétfőn este Krisztinavárosi Esténk vendége Marék 

Veronika író-grafikus, gyermekirodalmunk kiváló művelője lesz. 

 Templomunkat, papjainkat és kántorunkat tervezhető éves 

költségvetésből kell fenntartanunk. Ezért arra kérjük kedves 

Testvéreinket, hogy – eleget téve Püspökeink kérésének – bevételeik 1 

százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulásként fizessék be, lehetőleg a 

CIB Banknál vezetett 1070041-65647879-51100005 számú 

folyószámlánkra. Készpénzes befizetés irodánkban lehetséges, egyes 

vasárnapokon pedig sekrestyénkben is. 

 Kérjük továbbá, hogy az adójuk 1 %-ról történő rendelkezést 

mindnyájan tegyék meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A 

nulla összegről szóló rendelkezés is értékes, mert az állam a 

nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az Egyháznak”, 

idézzük Püspöki Karunk körlevelét. A rendelkezés csak akkor 

érvényes, ha az SZJA bevallás törzsét is elkészítik és benyújtják 

(akkor is, ha ez egyébként nem lenne szükséges). Ennek 

elkészítéséhez szívesen nyújtanak segítséget gyakorlott 

Testvéreink, akik irodánk útján elérhetők. 

 A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011. 

 A második 1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket 

krisztinavárosi intézményeink javára: 

 Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41. 

 Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41. 

 


