Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .
XVII./15.szám
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
2019. április 7.
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu
Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005 Szent György hava
Fogadóóra: H16-18; K:9-11; Sze:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H-Sze: 8.00, Cs-Szo: 18.30; Vasárnap: 8.30, 11.30, 18.30.

N A P T Á R
Nagyböjt 5. vasárnapja,(Fekete
vasárnap) április 7.
1. zsoltárhét
Miserend: hétköznap: 8, 18.30 vasárnap.: 7, 9, 11:30, 18:30
Iz 43,16-21 Fil 3,8-14 Jn 8,1-11

Testvérem! A mai szentmise áldozási éneke – a Jeromos bibliakommentár szerint – «valószínűleg általánosan ismert közmondás volt».
Szent Pál is felhasználja az első korintusi levelének 15. fejezetében (36.
vers). Ez a mondás nagyszerűen ábrázolja Jézus halálának teológiai
mélységeit. „Bizony, bizony mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a
földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn
12,24-25)
A mondás igazságát mindennapi életünkben is tapasztaljuk. Pl. az
orvos kezünk vagy lábunk betegségénél így figyelmeztet: Túlzottan ne
kíméld magad, mert állapotod rosszabbra fordulhat. Jézus is nagyon
fontosnak tartja, mert megerősítéssel vezeti be: „Bizony, bizony
mondom nektek.” Jézus élete ugyanis teljes önfeláldozás, teljes
önátadás volt. „Ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el,
egymaga marad.” Urunk az Oltáriszentség alapításával is
önfeláldozását valósítja meg: velünk marad. „De ha elhal, sok termést
hoz.” Jézus halálának nem az a következménye, hogy elveszítjük Őt. Az
áldozás által bennünk most is termést hoz.
Testvérem! Akik Mesterünkkel találkozunk a szentáldozásban,
szükséges, hogy hasonlítsunk Hozzá. Vegyük ezért komolyan az Egyház
figyelmeztetését: Haljunk meg a bűnnek, hogy Krisztussal
élhessünk! URAM JÉZUS! KÖSZÖNÖM, HOGY TUDHATOM: A KERESZTÚT A
FELTÁMADÁSHOZ VEZET. ADJ BÁTORSÁGOT, HOGY MERJEK HASONLÍTANI AZ
ELHALÓ BÚZASZEMHEZ ÉS A SZENTÁLDOZÁSBAN KAPOTT ERŐ ÁLTAL ÉLETEM
MINDIG GYÜMÖLCSÖT TEREMJEN.

[M.a.]

8.30: a szentmise után szentóra
12.30: Légrádi Nóra keresztelője
18.00: vesperás
Minden szentmise után gyűjtés a Szentföld javára
Hétfő, április 8.
Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62 Jn 8,12-20
18.00: Szentségimádás Iskolája – a sorozat 9. estéje a templomban.
20.00: fiatal felnőttek hittanórája
Kedd, április 9.
Szám 21,4-9 Jn 8,211-30
A szentmise után Mihály atya gyóntat amíg van gyónó,
de legkésőbb 10 óráig
Szerda, április 10.
Dán 3,14-20.91-92.95 Jn 8,31-42
16.00-18.00: Karitász fogadóóra
16.30: filmvetítés a MKDSZ Attila út 63. sz. alatti helyiségében: Marie
története – egy XIX. századi vak és siket apáca története.
Csütörtök, április 11. Szent Szaniszló püspök és vértanú
Ter 17,3-9 Jn 8,51-59
17.30: Közös rózsafüzér imádság a templomban
Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája
Péntek, április 12.
Jer 20,10-13 Jn 10,31-42
11.00: Pék Józsefné temetése a Szent Gellért urnatemetőben
16.30: Ökumenikus Keresztút indul a Horváth kertből (Alagút u.) a
tabáni kereszthez
17.30: gyóntatás: elmarad
Esti szentmise keretében vesperás
Szombat, április13. Szent I. Márton pápa és vértanú
Ez 37,21-28 Jn 11,45-57
7.00: Kezdődik a templom nagytakarítása. Szeretettel kérjük és várjuk
segítőinket, hogy templomunk megszépüljön legnagyobb ünnepünkre.
18.00: Lorettói litánia

VIRÁGVASÁRNAP, Urunk szenvedésének vasárnapja, április 14.
2. zsoltárhét
Iz 50,4-7 Fil 2,6-11 Lk 22,14-23
Tomka Ferenc atya a délelőtti szentmisék alatt gyóntat
Az ünnepi szentmise kivételesen 11.00 órakor, barkaszenteléssel kezdődik.
Ezen a szentmisén a teljes schola közreműködik.
18.00: vesperás
F O N T O S
A hirdetőtáblán a Nagyhét és Húsvét teljes programja olvasható.
⃰
Áprilisi imaszándékok: Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk
plébániai közösségünk minden tagjáért, hogy megújuló lélekkel,
megtisztulva, buzgó imában éljük át a nagyböjtben Jézus szenvedésének
stációit és ujjongó szívvel a Feltámadás örömét.
Szent László Imacsoport: Adjunk hálát a tavasszal megújuló természet
min-den szépségéért, csodájáért, mely szerető Kezed nyomát mutatja meg
nekünk.
Avilai Szent Teréz imacsoport: A háborús övezetekben dolgozó
orvosokért és munkatársaikért, akik életüket kockáztatják azért, hogy
mások életét megmentsék.
⃰
Kérjük, hogy az adójuk 1 százalékáról 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 nulla összegről szóló rendelkezés érvényéhez az adóbevallást
akkor is be kell nyújtani, ha erre más ok nincsen, ezért ennek
elkészítéséhez szívesen nyújtanak segítséget gyakorlott Testvéreink,
akik irodánk útján elérhetők.
Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második 1%-ról is köszönettel
krisztinavárosi intézményeink javára:

fogadjuk

rendelkezésüket

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.

A képviselőtestület beszámolója
Múltbéli események
Március
5. Filmvetítés – kivételesen kedden. Bíbor és fekete c. film.
6. Hamvazószerda. Egész napos szentségimádás volt templomunkban.
8. A pénteki keresztutak ¾ 6-kor kezdődtek a templomban.
9. 11 órakor nyugdíjasok lelki napja a plébánián. Kb. 10 fő vett részt az
előadásokon. ½ 6-kor bűnbánati liturgia volt a templomban.
11. Szentségimádás iskolája.
14. Nyugdíjas séta – utolsó meghirdetett alkalom volt.
15. ½ 12-kor ünnepi szentmise volt, szép számmal vettek részt a misén. A
kerületi ünnepségen kb. 35 fő vett részt közösségünkből.
18. Szentségimádás iskolája. Utána este ½ 8-kor Férfiak találkozója a plébánián, a Krisztinavárosi Esték keretében. Több mint 20 fő vett részt a
találkozón, jól sikerült.
19. Szent József ünnepe, 8 órakor ünnepi szentmise volt.
22-24. Péliföldszentkereszten a szokásos évi lelki hétvégét tartottuk, melyre
kb. 20 fő jelentkezett, a szombati előadásokra további kb. 10 fő érkezett.
Az előadások keretét a Szentatya Gaudete et exsultate buzdítása adta.
Délelőtt Török Csaba atya tartott előadást, délután Mihály atya.
Ezen a hétvégén volt az ifjúsági lelki hétvége is.
25. Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe. A lelki adoptációra 19 fő
jelentkezett.
Szentségimádás iskolája a mise után volt.
29. A Szent Gellért Iskola lelki napja.
A tartós élelmiszergyűjtés befejeződött, mintegy 60 csomagot osztottak szét a
rászorulók között. Idén viszonylag több „pénzbeli megváltás” érkezett.
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

