
 

 

 
 

 

Naptár  

Évközi 23. vasárnap, szeptember 8.   

Bölcs 9,13-19 – Filem 9b-10.12-17 – Lk 14,25-33 

Testvérem! A buddhizmus tanítása szerint a tökéletesség útja 
az, ha megölöm vágyaimat. A zsidó-keresztény hagyomány nem 
így gondolkodik. A vágyak jók és rosszak is lehetnek. A velük 
szembeni viselkedésünket erkölcsi értékük határozza meg. Még a 
Szentírás imádságos könyvében – a zsoltárokban – is szó van 
vágyakozásról. A mai szentmise áldozási énekében így 
imádkozunk: „Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a lelkem 
téged, Istenem. Istenre szomjas a lelkem, az élő Istenre.” (41,2-3) 

A szomjúságot nemcsak a szarvas, hanem az ember is 
megtapasztalja: „Mint szarvas sóvárog a forrásvízre, úgy áhít a 
lelkem téged, Istenem.” Szent Ágoston zsoltár-magyarázatában ezt 
olvassuk: A szarvas «a kígyótiprás után még gyorsabban fut a 
forrásokhoz.» A bűn elleni küzdelemben mi is jobban áhítozzunk 
az Eukarisztia után, hiszen – ahogyan a II. Vatikáni Zsinat tanítja 
– ez istengyermeki életünk forrása. (SC 10.) De az Eukarisztia 
csúcs is, hiszen benne az élő Isten van jelen. „Istenre szomjas a 
lelkem, az élő Istenre.” Helyes vágyaim célja elsősorban Isten 
legyen. 

Testvérem! A vágyakat szokták cselekedeteink rugójának 
nevezni. Minél gyakrabban gondoljunk a mennyországra és az 
Istennel való együttlét gazdagságára, hogy kívánságaink, 
vágyaink ezek boldogsága felé mozdítsanak minket. KÖSZÖNÖM 

MESTEREM, HOGY TE IS VÁGYAKOZOL UTÁNAM. (Vö.: Lk 22,15) A 

SZERETET SZENTLELKÉT ÁRASZD SZÍVEMBE, HOGY MINDIG SZERETETTEL 

VÁGYAKOZZAM A VELED VALÓ FÖLDI ÉS ÉGI TALÁLKOZÁSRA!        [M.a.] 

A délelőtti szentmisék alatt Tomka Ferenc atya gyóntat

Hétfő, szeptember 9. Claver Szent Péter áldozópap 
Kol 1,24-2,3 – Lk 6,6-11 

17.00-19.00 Csendes szentségimádás templomunkban 

17.30  Gyóntatás: Albert atya 
 
Kedd, szeptember 10. Kol 2,6-15 – Lk 6,12-19 

A reggeli szentmise után Mihály atya gyóntat ameddig van gyónó, de 

legkésőbb 10 óráig 

10.00  Gazdag Istvánné temetése a Farkasréti plébániatemplom altemp-

lomában, urnafülkébe 

Szerda, szeptember 11. Kol 3,1-11 – Lk 6,20-26 
16.00-18.00 Karitász fogadóóra 

Csütörtök, szeptember 12. Szűz Mária szent neve Sir 24,23-31 – Lk 1,26-38 
18.00  Loretoi litánia 

Péntek, szeptember 13. Aranyszájú (Krizosztomosz) Szent János  

püspök, egyháztanító 1Tim 1,1-2.12-14 – Lk 6,39-42 
17.30  Gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise a Testvérek imaszándékaira, 

szentmise után vesperás 

Szombat, szeptember 14. A Szent Kereszt felmagasztalása  
 Szám 21,4b-9 v. Fil 2,6-11 – Jn 3,13-17 
10.00  Péter Flóra keresztelője 

16.00  Palotási Ákos és Erdélyi Dorottya esküvője 

18.00  Loretoi litánia 

18.30  Szentmise elhunyt Szendrei Janka zenetudós, egyházzenész, aka-

démiai tanszékvezető, a krisztinavárosi plébánia Schola alapítójának 

emlékére 

19.30  A Táltos utcai Szent Kereszt templomban búcsúi, espereskerületi, 

koncelebrált ünnepi szentmise, melyre a Testvéreket is szeretettel 

várja Matolcsi Kálmán atya. A homéliát Gájer László atya mondja. 

Évközi 24. vasárnap, szeptember 15. 
Kiv 32,7-11.13-14 – 1Tim 1,12-17 – Lk 15,1-32 

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 .                                         XVIII./37.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388        2019. szept. 8. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu                         Szent Mihály hava 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11  
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A képviselő-testület beszámolója: 
 
Új képviselő-testületünk első rendes hétfői ülését szeptember 2-án este tartotta. 
Az alkalmon azok a tagok is ígéretet tettek, akik az augusztus 4-i templombúcsú 
keretében megtörtént beiktatáson nem tudtak részt venni. 

Ülésünkön röviden értékeltük a nyár eseményeit. Legtöbb programunk a tervek 
szerint lezajlott. Jól sikerült a június 17-i krisztinavárosi este, amelyen Bíró Aurél 
történész tartott előadást az 1919-es úrnapi eseményekről; az Úrnapja előtti 
szentségimádás, amely az eucharisztikus kongresszusra való felkészülés jegyében 
tartott országos programba kapcsolódott be, és a június 26-i évzáró bográcsozás is 
az idősebb korosztály részére. Az úrnapi körmenet is szép volt június 23-án, bár 
idén csak rövidített útvonalon, a templomban és a fél templom körül tudtuk 
megtartani, mivel már az iskolaszünetre esett e vasárnap. 

Júliusban nagyon jól sikerült a cserkészek jubileumi tábora, több régen látott 
családos tag is részt vett az eseményen. Július 14-én emlékeztünk meg Várhegyi 
atya halálának 10. évfordulójára. Sajnos a jubileumi megemlékező sírlátogatás a 
jelentkezők csekély létszáma miatt elmaradt. 

Szép ünnep volt templombúcsúnk augusztus 4-én az új képviselő-testület 
beiktatásával és búcsúnk másnapi ünnepe is, az espereskerületi szentmisére szinte 
teljesen megtelt a templom és 14 atya koncelebrált. Nagyboldogasszony vigíliáján 
is volt szentmise, így a munkába járók is két időpont közül tudtak választani 
parancsolt ünnepünkön. 

Örömhír, hogy Szent István király ünnepének alkalmából Blanckenstein Miklóst, aki 
1977 és 1983 között plébániánk káplánja volt, a Magyar Érdemrend 
középkeresztjével díjazták. 

 Szeptember 14-én, jövő szombaton este fél 7-kor hálát adunk az idén június 

8-án elhunyt Szendrei Jankáért, 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. 

Igyekezzünk minél többen részt venni ezen a megemlékezésen! 

 Ugyancsak szeptember 14-én, szombaton lesz a búcsúja a nővérek 

kápolnájának és a Táltos utcai kápolnának. A Táltos utcában 8 órakor egész 

napos szentségimádás kezdődik, este fél 7-kor koncertre kerül sor, majd 

19.30-kor lesz az ünnepi, koncelebrált szentmise. 

  A Tér-kép Galériában (Krisztina krt. 83–85.) kiállítás nyílt templomunk 1940-

es évekbeli különleges bővítéséről. A tárlat október 20-ig látogatható 

ingyenesen keddtől szombatig 12 és 18 óra között. Ismerkedjünk meg jobban 

segítségével templomunk múltjával! 

 Szeptember 16-án, hétfőn este kivételes módon a galériában tartjuk a 

Krisztinavárosi esték soron következő alkalmát. Ezen Czigler Ágoston 

emlékezik plébániánk elmúlt hatvan évének néhány kedves színfoltjára, tart 

vetítettképes előadást a templomfreskóról és annak – várhatóan novemberre 

befejeződő – restaurálásáról. (Jól halad plébániánk csapadékvíz-elvezető és 

szivárogtató rendszerének felújítása, ezt a munkálatot szintén Czigler Ágoston 

irányítja.) 

 Őszi zarándoklatunkon, amelyet október 19-én, szombaton tartunk, 

Csongrádra és Pálosszentkútra látogatunk el. A részvételi díj felnőtteknek 6 

ezer, iskoláskorú gyermekeknek 4 ezer forint. Jelentkezni: október 6. 

vasárnapig lehetséges a részvételi díj felének befizetésével az irodában, illetve 

a sekrestyében. 

A többi jövőbeli eseményt minden héten a maga idejében külön hirdetjük! 

További hírek 

 Jövőre szeptemberben újra hazánk rendezheti meg a Nemzetközi 

Eucharisztikus Kongresszust (NEK). Az esemény szervezői kérik, hogy 

jelentkezzenek azok, akik jövőre szeptember 13. és 20. között szállást 

tudnának biztosítani az esemény vidéki, illetve határainkon túlról érkező 

résztvevői számára. Jelentkezni a NEK honlapján lehet. Kérdés esetén az 

egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címre lehet írni, vagy a +36/20/262-69-89-

es telefonszámon kaphatnak felvilágosítást. 

Plébániánk ehhez kapcsolódva olyan segítőt keres, aki koordinálná a 
területünkhöz kötődő szálláskiadást. Jelentkezni az irodán vagy a 
sekrestyében lehet. 
A NEK szintén várja már most önkéntesek jelentkezését. További részletek: 
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg 
 

 A Havas Boldogasszony Hírlevél elektronikus formában is elérhető, a 

levelezőlistára feliratkozni a havas.hirlevel@gmail.com e-mail-címre küldött 

levéllel lehet. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbtcZDIH---dS4gfSPGePk7uriXRYL9eKYxbyDKrheKeM-Fg/viewform
https://www.iec2020.hu/hu/onkentesseg
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