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Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005 Szent Iván hava
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz: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.

ÉVKÖZI IDŐ
A sajátos jellegű időkön kívül van még harminchárom, esetleg harmincnégy hét
az év folyamán. Ilyenkor Krisztus misztériumának nem valamely külön
szempontját ünnepeljük, hanem éppen Krisztus misztériumát a maga
teljességében, kiváltképpen a vasárnapokon. Ezt az időt nevezzük évközi
időnek. A mostani a második szakasz, amely Pünkösdtől Adventig tart.

Pünkösd hétfő, június 10. A Boldogságos Szűz Mária, az Egyház Anyja
PÜNKÖSDVASÁRNAP, június 9.

Zsolozsma: saját

Ter 3,9-15.20 v. ApCsel 1,12-14 – Jn 19,25-27
Zsolozsma: III. kötet II. zsoltárhét, évközi 10. hét

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

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

Testvérem! Ha felületesen gondolkodunk - úgy hihetjük - az
Oltáriszentségnek és Pünkösdnek nem sok köze van egymáshoz.
Az első évezredben nem így gondolták, hiszen a Fiú és a
Szentlélek egy Isten két személye. Azt is láthatjuk, hogy a pap a
szentmise két részében is osztogat: Az elsőben a Lélek üzenetét,
a másodikban pedig Krisztus testét. Érthető tehát, hogy a
középkorban gyakori volt a galamb formájú tabernákulum.
(Ma ilyent láthatunk a ciszterci nővérek érdi altemplomában.)
A mai áldozási ének Pünkösd ünnepéről szól és a szentmise
olvasmányának részlete: „Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és
hirdették Isten nagy tetteit, alleluja.” (ApCsel 2,4.11) Erről Rajz
Mihály atyánál egy sokatmondó elmélkedést találtam: «Különösen
a szentáldozások után fokozódik fel bennem a Szentlélek várása.
Amikor közeledben vagyok, a legégetőbb a szomjúságom az
igazság és a szeretet Lelke után. Az örök lámpa vörös
izzásában a szétoszló tüzes pünkösdi nyelvek egyikét érzem
izzani fölöttem.» A Lélek pedig – Krisztussal együtt – mindig arra
ösztönöz, hogy hirdessük az örömhírt, „Isten nagy tetteit.”
Testvérem! Az Isten – a Szentlélek és az Eukarisztia – lakást
szeretne venni bennünk. Akkor leszünk ’megszállottak’, ha
beengedjük őket lelkünk ajtaján. Ma tehát mindkettőjük előtt
tárjuk ki szívünk kapuját. SZENTLÉLEK ÚRISTEN! TE
KÖZREMŰKÖDTÉL A MEGTESTESÜLÉSBEN ÉS TE SZENTELED MEG
ÁLDOZATI ADOMÁNYAINKAT IS. TÉGY MINKET ’MEGSZÁLLOTTAKKÁ’, HOGY
ÁLTALUNK IS TUDD ALAKÍTANI A MAI VILÁGOT.
[M.a.]
12.30: Székely-Körmöczi Attila keresztelője

Máriaremetén Karizmák ünnepe, Főegyházmegyénk hagyományos rendezvénye
17.00-19.00: Csendes szentségimádás templomunkban
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!

Kedd, június 11. Szent Barnabás apostol
ApCsel 11,21b-26;13,1-3 – Mt 10,7-13

A szentmise után Mihály atya gyóntat, amíg van gyónó, de legkésőbb 10 óráig
Szerda, június 12.
2Kor 3,4-11 – Mt 5,17-19

16.00-18.00: Karitász fogadóóra

Csütörtök, június 13. A MI URUNK JÉZUS KRISZTUS, AZ ÖRÖK FŐPAP
Iz 52,13-53,12 v. Zsid 10,12-18 – Lk 22,14-20

10.30: Kiss Józsefné temetése a Farkasréti temetőben
Péntek, június 14.
17.30: Gyóntatás: Mihály atya

2Kor 4,7-15 – Mt 5,27-32

Szombat, június 15. Árpád-házi Boldog Jolán szerzetesnő
2Kor 5,14-21 – Mt 5,33-37

10.30 Papszentelés az esztergomi bazilikában
18.00: Loretoi litánia

SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJA, június 16.

Zsolozsma: saját

Péld 8,22-31 – Róm 5,1-5 – Jn 16,12-15

8.30: Tanév végi Te Deum a Szent Gellért Iskola részvételével
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat
12.30 Fried Mátyás keresztelője

Beszámoló
a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébánia képviselő-testületének
üléséről; Időpont: 2019. június 3.
Múltbéli események
Május:
8. Filmvetítésen a Feltámadás c. filmet vetítettük.

H í r e k
 A héten várhatóan felvonul a kivitelező a templomunkban régóta
esedékes épületjavítási illetve restaurátori munkákhoz. Kedves
Testvéreink szíves megértését és türelmét kérjük a munkálatok
idejére!

11.

Élő rózsafüzér – egyházközségünket kb.6 fő képviselte.

12.

Jó pásztor vasárnapja – könyörögtünk a papi hivatásokért.

15.

Nyugdíjas délelőtt – karitász tagok részvételével, 8 fő vett részt az
eseményen.

20.

Elkezdődött a NEK kezdetéig tartó szentségimádás, minden hétfőn 17
és 19 óra között. További jelentkezőket is vár Bucsy Magdi az
időtartam növelése érdekében.

 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.

21.

 Június 26-án szerdán délelőtt 11 órától szeretettel
nyugdíjasainkat évzáró bográcsozásra plébániánk kertjébe.

A 8 órai szentmisén megemlékeztünk Szabó Imre püspök atya
halálának 43. évfordulójáról.

24.

Hajókázás a Dunán Matolcsy Kálmán atya szervezésében.

26.

KVT választás - 238-an adták le szavazatukat. Köszönjük
testvéreinknek! Az új képviselő-testület tagjai augusztus 4 -én veszik át
megbízó-levelüket.

Este ½ 8-kor Krisztinavárosi Esték, vendégünk Marék Veronika volt,
résztvevők száma kb. 20 fő volt.

várjuk

 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.
 A Havas Boldogasszony Hírlevelet Testvéreink e-mailben is
megkaphatják. Ha szeretnének ezzel a lehetőséggel élni, a
havas.hirlevel@gmail.com címre írják meg, milyen címre küldjük
hírlevelünk elektronikus változatát.

Június:
1. Ferenc pápa csíksomlyói szentmiséje élő
cserkészotthonban mintegy 20-an nézték végig.
2. Délelőtt cserkész Te Deum volt.
2-8. Pünkösdi készület
A jövőbeli eseményeket minden héten
a maga idejében külön hirdetjük!

közvetítését

a

