
 

 

 

 
 

 

URUNK MENNYBEMENETELE, vasárnap, június 2. 

 ApCsel 1,1-11 – Ef 1,17-23 v. Zsid 9,24-28;10,19-23 – Lk 24,46-53 

Testvérem! Mennybemenetel ünnepén – akár csak a múlt 
vasárnap – áldozási énekünk az „A év” erre az ünnepre eső 
evangéliumának részlete, befejező mondata: „Íme, én veletek vagyok 
minden nap, a világ végéig, alleluja.” (Mt 28,20b) Ez a mondat világossá 
teszi számunkra, hogy Jézus nem úgy megy el tőlünk, hogy árván 
maradjunk. Számára örömteli hazatérés a mennybemenetel, de ő 
ugyanakkor mindig velünk akar maradni, ezért a mennyben helyet 
készít nekünk. 

Tudjuk, Jézusban beteljesedtek az ószövetségi jövendölések. De 
ennél több is történt. Nemcsak „Emmánuelnek” nevezik a Messiást, 
hanem ő valóban velünk is marad - már itt a földön is. Prohászka 
püspök atya elmélkedéseiben olvassuk: Továbbra is «beszélünk vele, 
rendeleteit vesszük, ellátogatunk hozzá az Oltáriszentségben. … Telve 
van a világ Istennel, gondolataival, műveivel, erejével…» Mindezt a 
szentáldozásban megtapasztalhatjuk. «Jézus velünk léte egyre 
bensőségesebb egyesülést sürget s ez az egyesülés egybeforraszt, 
áthevít és tisztit.» Ha így egyesülünk Krisztussal, cselekedeteink – 
akár missziós munkánk is – biztosan gyümölcsözők lesznek. 

Testvérem! Jézussal való együttlétünk legteljesebben az 
Eukarisztiában valósul meg. Köszönjük meg Mesterünknek, hogy ő ezért 
távozott: ne csak úgy legyen velünk mint testvérünk, hanem mint 
Istenünk, mindig és mindenütt. URAM JÉZUS! SEGÍTS, HOGY A 

SZENTÁLDOZÁSKOR SOHASE FELEJTSEM EL ANNAK GÖRÖG NEVÉT: 
HÁLAADÁS. MINDIG ADJAK HÁLÁT AZÉRT, HOGY TE VELEM MARADTÁL! [M.a.] 

 8.30: Gitáros szentmise, a Cserkészcsapat Te Deum-ja 

17.30: Szentóra 
A pünkösdi készület 1. napja 
Közös imádság a szentóra keretében 

 

Hétfő, június 3. Lwanga Szent Károly és társai vértanúk 
ApCsel 19,1-8 – Jn 16,29-33 

A pünkösdi készület 2. napja 
Közös imádság a szentmise után imádkozott Szentlélek litánia keretében 

17.00-19.00: Szentségimádás 
A hétfőnkénti csendes szentségimádás időtartamát bővíteni szeretnénk. 
Ezért szeretettel várjuk azoknak a kedves Testvéreknek a 
jelentkezését, akik szívesen jönnének a szentségi Jézushoz a jelenlegi, 
5-től 7 óráig terjedő időt megelőző illetve ezt követő órában! 

19.30: Képviselő testület gyűlése a plébánián 

Kedd, június 4. Szent Quirinius püspök és vértanú 
ApCsel 20,17-27 – Jn 17,1-11a 

A pünkösdi készület 3. napja 
8.00 Közös imádság a szentmise keretében 

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

Szerda, június 5. Szent Bonifác püspök és vértanú 
ApCsel 20,28-38 – Jn 17,11b-19 

A pünkösdi készület 4. napja 
A szentmise után az Öröm útját végezzük, melynek keretében közösen hívjuk a 
Szent Lelket 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 
16.30: A filmvetítés elmarad. A legközelebbit szeptember 4-re tervezzük. 
18.15:  A karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián, amelyre szere-

tettel várunk érdeklődőket is. 

Csütörtök, június 6. Szent Norbert püspök 
ApCsel 22,30;23,6-11 – Jn 17,20-26 

A pünkösdi készület 5. napja 
17.30 Közös imádság a Rózsafüzér keretében 

18.30: Szentmise papi hivatásokért  

Első péntek, június 7. Prágai Szent Ágnes (júni. 8.)  
ApCsel 25,13b-21 – Jn 21,15-19 

  7.15: Szentmise az iskolában 
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 
17.30: Gyóntatás: Mihály atya 
18.00: Jézus Szíve litánia  
A pünkösdi készület 6. napja 
Az esti szentmise után vesperás, melynek keretében közös imádságot mondunk 

Szombat, június 8. Boldog Sándor István szerzetes, vértanú 
ApCsel 28,16-20.30-31 – Jn 21,20-25 

18.00: Loretoi litánia 

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .                                         XVIII./23.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388          2019. június 2. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005   Szent István hava 
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11  
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18.30 Pünkösdi vigília szentmise, olvasmányok: 
Ter 11,1-9 – Róm 8,22-27 – Jn 7,37-39 

A pünkösdi készület 7. napja 
20.00: Matutinum, melynek keretében közös imát mondunk 

PÜNKÖSDVASÁRNAP, június 9. 

ApCsel 2,1-11 – 1Kor 12,3b-7.12-13 v. Róm 8.8-17 – Jn 20,19-23 v. Jn 14,15-16.23b-26 

8.30 A szentmisén a Scola énekel 

12.30: Székely-Körmöczi Attila keresztelője 

Júniusi imaszándékok 

Szent László imacsoport:  Hívjuk segítségül a Szent Lelket, hogy megválasztott 

új Képviselő Testületünk tagjai hűséggel, legjobb tudásuk és lelkiismeretük 

szerint tudjanak dolgozni együtt Plébániánk megújulásán, és a Te akaratod 

szerint döntsenek ügyeinkben. 

Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk ifjúságunkért - különösen a most 

felvételizőkért - hogy sikeresen vegyék a felnőtté válás nehéz akadályait. 

Szűzanyánk, légy segítségükre lelki fejlődésükben, jó elhatározásaikban. 

Avilai Szent Teréz imacsoport: A papokért; Imádkozzunk, hogy a papok 

egyszerű és alázatos életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak 

sorsközösséget a legszegényebbekkel. 

H í r e k 

 Miseszándékokat szeptember 1-ig lehet jegyeztetni. 

 Száz éve, 1919. úrnapján az akkori proletárdiktatúra terrorja sújtott le 

plébániánk közösségére. Erre az eseményre emlékezik Bíró Aurél, a 

fővárosi Levéltár főlevéltárosa június 17-én hétfőn 19.30-kor a 

Cserkészotthonban, Krisztinavárosi esténk keretében. 

 Június 26-án szerdán délelőtt 11 órától szeretettel várjuk nyugdíjasainkat 

évzáró bográcsozásra plébániánk kertjébe. 

 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. 

E héten minden nap a pünkösdi készület keretében 
templomunkban elimádkozzuk az itt következő imát. Ha nem tudsz 
eljönni a közös imára legalább otthon imádkozd el! 

 
SZENTLELKET VÁRÓ HÉT 

 
Mennyei Atyánk! Üzenetedben, a Szentírásban olvassuk, hogy 

az apostolok “az asszonyokkal, Máriával, Jézus Anyjával és 
testvéreivel együtt egy szívvel-lélekkel állhatatosan imádkoztak” 
(ApCsel 1,14) és így várakoztak a Szentlélek eljövetelére. Az 
ősegyház tehát mintegy Mária köré gyűlve várta a Szentlelket, 
Máriára figyelt, tőle akart tanulni. 

Pünkösd ünnepére készülve segíts minket is Istenünk, hogy 
bennünk is kialakuljon Mária lelkülete: történjék velem szavaid 
szerint (Vö.: Lk 1,68). Így ránk is a Szentlélek fog szállni (Vö.: Lk 
1,35), és mi is magunkban hordozhatjuk a Szentlélek erejéből 
bennünk is megszületett Krisztust (Vö.: Mt 1,20). Fogadjuk el Máriát 
égi édesanyánknak és az ő lelkületével nyíljunk meg teljesen a 
Szentlélek előtt. 

Küldd el nekünk Atyaisten a Vigasztalót Fiadnak nevében, hogy 
fogadott fiakká tegyen bennünket és mindazt, amit nekünk Fiad által 
szóval és gondolattal mondottál vagy cselekedtél, megerősítse és 
sikerrel koronázza. Add meg nekünk az örökkévalóság és a 
lelkiismeret nyugalmát, hogy ne zavarja meg szívünket az ideigvalók 
megszerzésének gondja vagy elvesztésének fájdalma és meg ne 
háborítson a bajoktól való félelem. 

Gondviselő Istenünk! Nemzetünkre jellemző a széthúzás. Mély 
alázattal borulunk le szent színed előtt, hogy ezért engeszteljünk. 
Édesanyánk, a mi Nagyasszonyunk, egyházközségünk védőszentje 
által terjesztjük eléd kérésünket, az Ő közbenjárását kérve. 
Egyesítjük engesztelő imáinkat az összes szentek, különösen a 
magyar szentek és boldogok, köztük az engesztelésben 
példaképeink: Árpád-házi Szent Margit és Esztergomi Boldog Özséb 
könyörgéseivel, akik hisszük, hogy állandóan közbenjárnak értünk 
Nálad. De egyesítjük minden élő testvérünk imáival is, hogy a sok 
kicsi engesztelő láng egy nagy elégtétel tüzévé legyen, és ezzel 
hozzájárulhassunk nemzetünk egységéhez. Ámen 

 


