
 

 

 

 
 

 

Naptár  

Évközi 20. vasárnap, augusztus 18. IV. zsoltárhét  

Jer 38,4-6.8-10 – Zsid 12,1-4 – Lk 12,49-53 

Testvérem! A II. Vatikáni Zsinat után a Biblia magyarázók egy 
ideig komolyan foglalkoztak a «Jézus saját szavai» kérdéskörrel. Bár 
ez a Szentírás hitelességét nem érinti, mégis érdekfeszítő lehet, hogy 
Mesterünk maga mit mondott. Az egyik elképzelés szerint az Úr «Én 
vagyok»-kal kezdődő kijelentései biztosan ide tartoznak, hiszen Mózesnek 
az Isten így jelentette ki magát: «Én vagyok, aki vagyok.» (Kiv 3,14) Mai 
áldozási énekünk e mondások közé tartozik: „Így szól az Úr: Én vagyok a 
mennyből alászállott élő kenyér. Aki e kenyérből eszik, örökké él.” (Jn 
6,51k) 

Minden szentmisében elhangzik: «Íme, hitünk szent titka!» De az 
Eukarisztia nemcsak a hit, hanem a szeretet titka is: „Én vagyok a 
mennyből alászállott élő kenyér.” Teremtőnk a végsőkig elmegy a 
szeretetben, leszáll az égből és örökre velünk is marad. „Aki e kenyérből 
eszik, örökké él.” Nem elég az Oltáriszentségbe vetett hit, le is kell ülnünk 
Jézus asztalához. A kenyér akkor lesz örök életünk forrása és 
tápláléka, ha magunkhoz vesszük. Ezért mondhatja már a 110 körül 
meghalt Antiochiai szt. Ignác: Az Eukarisztia «a halhatatlanság 
orvossága». 

Testvérem! Befejezésül Rajz Mihály atya imájából idézek: «Uram! 
Hittel és nagy tisztelettel hallgatom szavaidat. Ezekben találom 
titokzatos beszéded egyik csúcspontját. … JEGYESED AZ EGYHÁZ MINDIG 

ÖRÖK ÉLETET EMLEGET, AHÁNYSZOR PAPJAID MAGUKHOZ VESZNEK: 
’KRISZTUS TESTE ŐRIZZEN MEG ENGEM AZ ÖRÖK ÉLETRE’. Lelkemben zsong 
fönséges beszédedből: ’örök élete lesz… örökké él’. Ámen.»  [M.a.] 

 

Hétfő, augusztus 19. Szent Bernát apát és egyháztanító 
Bír 2,11-19 – Mt 19,16-22 

17.00-19.00 Csendes szentségimádás templomunkban 
 

Kedd, augusztus 20. SZENT ISTVÁN KIRÁLY, MAGYARORSZÁG 

FŐVÉDŐSZENTJE Péld 4,10-15.18-27 – Ef 4,17-24 – Mt 7,24-29 

Csak délelőtt 8:30 és 11:30-kor lesz szentmise. 

A központi ünnepélyes szentmise a hagyományos Szent Jobb körmenettel 17 

órakor kezdődik a Szent István bazilika előtti téren, melyre Erdő Péter 

bíboros főpásztorunk szeretettel várja a Testvéreket. 

Szerda, augusztus 21. Szent X. Pius pápa Bír 9,6-15 – Mt 20,1-16a 
16.00-18.00 Karitász fogadóóra 

Csütörtök, augusztus 22. Boldogságos Szűz Mária királynő Iz 9,1-6 
 Lk 1,26-38 

Péntek, augusztus 23. Limai Szent Róza szűz Rut 1,1.3-6.14b-16.22 
17.30: Gyóntatás elmarad Mt 22,34-40 
Esti szentmise után vesperás 

Szombat, augusztus 24. SZENT BERTALAN APOSTOL Jel 21,9b-14 
15.00  Varga Simon és Bérczi Orsolya esküvője Jn 1,45-51 
18.00  Loretoi litánia 

Évközi 21. vasárnap, augusztus 25. I. zsoltárhét 
Iz 66,18-21 – Zsid 12,5-7.11-13 – Lk 13,22-30 

Testvérem! A 103. zsoltár felirata ez: «Himnusz a teremtő Istenhez». 
Az egyik szentírás-magyarázat szerint «ez a himnusz egyike az 
ószövetségi szentirodalom legkedvesebb költői termékeinek». Mai 
áldozási énekünk e zsoltár részeit idézi, melyek a teremtésben az 
Eukarisztia ajándékát készítették elő: „A földet esővel áztatod, Uram, 
hogy kenyeret teremjen a föld, és bort, hadd vigadjon tőle az emberi szív.” 
(13-15) 

A sivatagos vidék lakójának az eső és a bővizű forrás az 
elképzelhetetlen gazdagság jelképe: „A földet esővel áztatod, Uram.” «A 
kegyelem harmatának» legbőségesebb megnyilatkozása az 
Oltáriszentség. „Kenyeret teremjen a föld.” Szent Ágoston e mondatot 
magyarázva ezt mondta: «Miféle kenyeret? – Krisztust. Miféle földből? – 
Péterből, Pálból és az igazság többi megbízottjából.» Ma sincs ez 
másképp. Jézus papjai által adja magát nekünk. „Bort, hadd vigadjon 
tőle az emberi szív.” A nagy nyugati egyházatya «a lelki borról (beszél), 
mert az vidámítja meg az ember szívét». Szent Ágoston még arról is szólt, 
hogy a részegség veszekedésre, esztelenségre, haragra vezet. Krisztus - 
a lelki bor - viszont csak a szívet tudja megvidámítani.  

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .                                 XVIII./34-35.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388         2019. aug. 18. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005        Kisasszony 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. 
 

 

 

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

 

 

 

Dupla  szám  



Testvérem! A zsoltáros mind erre nem gondolhatott, amikor imáját 
megfogalmazta. Mi viszont hálatelt szívvel örvendezünk, hogy 
Teremtőnk legnagyobb ajándékát - az Eukarisztiát – így is 
előkészítette számunkra. MESTEREM SEGÍTS, HOGY A TE AJÁNDÉKODNAK 

TEKINTSEM A SZENTÁLDOZÁST ÉS A VELED VALÓ TALÁLKOZÁS MINDIG ÖRÖMRE 

GYÚJTSA SZÍVEMET. [M.a.] 
 

Hétfő, augusztus 26. 1Tessz 1,2b-5.6b-10 – Mt 23,13-22 

17.00-19.00: Csendes szentségimádás templomunkban 

Kedd, augusztus 27. Szent Mónika 1Tessz 2,1-8 – Mt 23,23-26 

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de legkésőbb 
10 óráig. 

Szerda, augusztus 28. Szent Ágoston püspök és egyháztanító  
1Tessz 2,9-13 – Mt 23,27-32 

16.00-18.00 Karitász fogadóóra 

Csütörtök, augusztus 29. Keresztelő Szent János fővétele Jer 1,17-19 
Mk 6,17-29 

Péntek, augusztus 30. Toulousi Szent Lajos (aug. 19.) 1Tessz 4,1-8 
17.30  Gyóntatás: Mihály atya Mt 25,1-13 
Esti szentmise után vesperás 

Szombat, augusztus 31. a prímási bazilika-főszékesegyház felszentelése 
Ez 43,1-2.4-7a – 1Pét 2,4-9 – Jn 2,13-22 

15.00  Némethi-Feimann Bendegúz keresztelője 
18.00  Loretoi litánia 

Évközi 22. vasárnap, szeptember 1.   

Sir 34,19-21.30-31 – Zsid 12,18-19.22-24a – Lk 14,1.7-14 

 9.00  Veni Sancte a cserkészekkel együtt 
10.30  Péter Noel Márk keresztelője 
17.30  Szentóra 

F O N T O S 

- Szeptember 1-től a vasárnapi első szentmise 9.00 órakor fog kezdődni, 

ameddig a körülmények engedik. 

- Szeptember 4-én 18.00-kor nyílik meg a Krisztina krt. 83-85 sz. alatt 

működő Térkép Galéria termeiben az „Érdekességek a Krisztinavárosi 

templom történetéből” c. kiállítás.  

 

Temlombúcsú és testületi alakuló ülés 

 

Idén a búcsú napját megelőző napon: augusztus 4-én vasárnap volt 

templombúcsúnk nyilvános ünnepe. Az ünnepi szentmisén a főcelebráns Mohos 

Gábor püspök atya volt, a plébános atya mellett régi kedves ismerős, egykori 

krisztinai ministránsunk: Andrásfalvy János atya is koncelebrált. A szentmise 

olvasmányai Havas Boldogasszonyról szóltak és róla beszélt a püspök atya is 

ünnepi szentbeszédében. Ezt követően az újonnan megválasztott képviselő-

testület tagjai ígértet tettek, majd püspök atya beiktatta őket szolgálatukba. A 

leköszönő testület munkáját megköszönve a Plébános atya négy új örökös 

tiszteletbeli tagot nevezett ki Forián-Szabó Péter, Szelényi András, Varga Antal 

és Zsolt Miklós személyében. A megható és szép ünnepen egyházközségünk hívei 

is nagy számban vettek részt. 

A szentmisét követően a testület tagjai, a koncelebráló atyák és a nővérek 

közös ebéden vettek részt, majd elkezdődött az alakuló testületi ülés. Első 

napirendi pontként a testület világi elnökét és annak helyettesét választották meg. 

A korábbi elnök: Forián-Szabó Péter három cikluson át 15 éven keresztül vezette 

a testületet és integrálta a különböző, esetenként homlokegyenest eltérő 

véleményeket. Tudni lehetett: nehéz lesz jó utódot találni. Mihály atya már az 

ünnepi szentmisén is a hívek imáit kérte a jó választáshoz.  Az imák nem voltak 

hiábavalóak, a jó választás sikerült: 2019-től legalább öt éven keresztül a hívek 

által jól ismert és szeretett áldoztatónk: Morandini Kristóf lesz a képviselő 

testület világi elnöke. Bár nem volt feltétel, a helyettesévé választott Arató 

Domonkost is áldoztatóként ismerhetjük.  

Következő napirendi pontként a különböző bizottságok tagjait választották 

meg a jelenlevők. Jegyzők lettek: Horváth Orsolya és Keviczky Dóra. A 

gazdasági bizottság tagjai: Bodonné Pallos Edit és Horváth Adrián. 

Számvizsgálók: Gönczi Zsuzsa és Selmeczi Maja. Pénztáros: Tibély András.  

A testületi ülések időpontja továbbra is minden hónap első hétfő este ½ 8 óra. 

Képviselőtestület megszavazta, hogy advent első vasárnapján és nagycsütörtökön 

közösen vesznek részt a szentmisén. A vegyes ügyek tárgyalását követően a 

testület koraeste lezárta az első ülését és megkezdte a következő 5 évét.  

 


