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N A P T Á R
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Évközi 22 vasárnap, szeptember 1.
Sir 34,19-21.30-31 Zsid 12,18-19.22-24a Lk 14,1.7-14
Testvérem! Rajz Mihály atya Párbeszédben az Úrral c. könyvében sok jó
gondolatot találtam a mai áldozási énekről. Az idézetek tőle valók. «A nyolc boldogság
az Újszövetség tíz parancsolata. A tíz parancsolatot kőtáblákra, a nyolc
boldogságot az emberi szívekbe vésted.» Ezek közül ma a két utolsót imádkozzuk:
„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. Boldogok, akik
üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa.”
„Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket.” «Ezért
a békéért könyörgök minden szentáldozás előtt a szentmise imájával… A béke
hozzátartozik a szentáldozáshoz… A szentáldozásnál adod nekünk a békét… Itt
válunk igazán Isten fiaivá. Itt, a közös asztalnál leszünk Isten-gyermekek egymás
között testvérekké.» „Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyek országa.” Mesterünk szenvedésében mutatta ki hősi fokban szeretetét. A
szentáldozásban mi is erőt kapunk a szenvedések elviselésére és ekkor
megvalósul bennünk az Úr szava: „Az Isten országa köztetek van” (Lk 17,21).
Testvérem! Ha a nyolc boldogságot átelmélkedjük, rá fogunk ébredni arra,
hogy itt Jézus magát állítja elénk példaképül. Hiszen ő a Béke Fejedelme, ő a
szenvedő Szolga. A szentáldozásban, amikor Krisztust vesszük magunkhoz, ő
alakít minket egyre hasonlóbbá magához. JÓ PÁSZTOROM! KÖSZÖNÖM, HOGY
MAGADDAL TÁPLÁLSZ ENGEM ÉS EZÉRT A TE VONÁSAID ALAKULHATNAK KI BENNEM. SEGÍTS,
HOGY ÍGY TALÁLJAM MEG IGAZI BOLDOGSÁGOMAT.
[M.a.]

9.00: Veni Sancte: gitáros szentmise, melyen a Cserkészcsapat is részt vesz
17.30: szentóra

Templomunkban a gyerekek hitoktatása ezen a héten elkezdődik.
Hétfő, szeptember 2.

1Kor 2,1-5 Lk 4,16-30

11.00: A Szent Gellért Általános Iskola Veni Sancte-ja
17.00: Az ovis hittan kivételesen elmarad
17.00-19.00: csendes szentségimádás templomunkban
17.30: Illés Albert atya gyóntat
19.30: Képviselőtestületi gyűlés a plébánián

Kedd, szeptember 3. Nagy Szent Gergely pápa és egyháztanító
1Kor 2,10b-16 Lk 4,31-37
Reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de
legkésőbb 10 óráig
9.45: Bende Zsuzsanna temetése az Újköztemetőbe
Szerda. szeptember 4.
1Kor 3,1-9 Lk 4,38-44
16.00-17.30: karitász fogadóóra
18.00: Templomuk és plébániánk történetéről szóló kiállítás megnyitója a
Tér-Kép Galériában, Krisztina körút 83-85. sz. alatt. Részletek a
hirdető táblán. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk!.
Csütörtök, szeptember 5. Kalkuttai Szent Tetéz szűz
1Kor 3,18-23 Lk 5,1-11
17.30: a Rózsafüzér Társulat találkozója és közös imádsága a
templomban, amelyre érdeklődőket is szeretettel várunk.
17.30: gyóntatás: Gájer László atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
Első péntek, szeptember 6.
1Kor 4,1-5 Lk 5,33-39
7.15: szentmise templomunkban
Délelőtt beteg Testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus szíve litánia
Esti szentmise keretében vesperás
Szombat, szeptember 7. Szent Márk, István, Menyhért áldozópapok,
kassai vértanúk
Bölcs 3,1-9 Mt 10,28-33
11.00: Lecsó parti a plébánia kertben. Jelentkezni Szelényi Andrásnál
lehet a +36-30/2510855 telefonszámon
18.00: Loretoi litánia
Évközi 23 vasárnap, szeptember 8.
Bölcs 9,13-19 Filem 9b-10.12-17 Lk 14,25-33
A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat

Szeptemberi imaszándékok
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Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk, hogy a Szűzanya védelmezze a

még meg nem született magzatokat, hogy épen, egészségesen szülessenek meg
szüleik örömére.

Szent László imacsoport: Imádkozzunk az új tanév elején a Szent Gellért

Iskola diákjaiért és pedagógusaiért, hogy megújult erővel, Istenben bízva
lássanak újra munkához.

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes imaszándék az óceánok

védelméért - Imádkozzunk, hogy a politikusok, tudósok és közgazdászok együtt
munkálkodjanak a világ tengereinek és óceánjainak megmentéséért.

H Í R E K
Szept. 14-én szombaton az esti szentmisében hálát adunk az idén június 8án elhunyt Szendrei Janka néniért, Széchenyi-díjas zenetörténészért, aki a
Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanszékvezető professzora és a
templomunkban működő Schola alapító karnagya volt. Léleképítő munkásságára az
Egyházzene Tanszak hallgatói és lelkes krisztinavárosi amatőrök sokasága a
legmélyebb tisztelettel és szeretettel tekint vissza.
Szept. 16-án hétfőn este fél nyolcra a Tér-Kép Galériába (1016 Bp.
Krisztina krt. 83-85.) várjuk Krisztinavárosi esténk részvevőit, ahol a napokban
megnyíló kiállításunkhoz kapcsolódva Czigler Ágoston emlékezik plébániánk elmúlt
hatvan évének néhány kedves színfoltjára, és ismerteti a jelenleg folyó felújítás
hátterét.

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói,
hogy be ne csapjátok magatokat!” (Jak.1,22)
Biblia-olvasás kéthetente a Plébániai közösségben.
A Biblia-olvasásának több féle módja, formája is ismert. Loyolai szent Ignác
ebben is arra törekedett, hogy minél személyesebb kapcsolatot alakítsunk ki
Istennel, Jézussal, Máriával, a Szentírás egyes szereplőivel párbeszéd formájában.
A legtöbben a vasárnapi szentmisén halljuk az adott részeket és bizony sokszor
mire hazaérünk, már nem is emlékszünk rá. Pedig ezeknek az Igéknek,
tanításoknak kéne elkísérniük a hétköznapjainkban. Ezért választottuk azt a formát
két heti „Bibliaolvasási” együttléteinknek, hogy mindig a következő vasárnap
Szentírási részeiről beszélgetünk. Így már ismerősként hallgatjuk a vasárnapi
felolvasást, és jobban elkísérnek a gondolatok a hét folyamán.
Mint a többi felnőtt hittan, ez is októberben indul; csütörtök du. 5 órakor az
Oratóriumban.
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, mert bármikor be lehet kapcsolódni!
Katalin nővér

Hétfő

5 órától

Almásy Kati

1-2. osztály
Kedd
(elsőáldozás előtt)

½ 5 órától

Gertheis Zita

3-6. osztály
Kedd
(elsőáldozás után)

6 órától

Gertheis Zita

7-8. osztály

Péntek 5 órától

Petneházy Réka

9-12. osztály

Szerda ½ 6 órától

Ifi

Szerda 7 órától

OVIS

Laczkó Bori
(kéthetente
páros hét)

Laczkó Bori

Új kezdő felnőtt Csütörtök 7 órától* (kéthetente
páros hét)

Mihály atya

Fiatal felnőttek Hétfő

8 órától

(2. és 4. hétfő) Mihály atya

Idősebb felnőtt Csütörtök 7 órától* (kéthetente
páratlan hét)
Biblia-olvasás Csütörtök 5 órától

Mihály atya

(kéthetente Tegzes Katalin
páros hét)
nővér

A hittanórák helye az ORATÓRIUM
* A csillaggal jelzett 7 órai időpont SZENTMISE UTÁNT
JELENT!
Felnőttek (ifik is) részére első alkalommal október
hónapban lesz hittanóra! Figyeld a Hírlevelet!

Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére!

