
 

 

 

 
 

 

Naptár  

Advent 1. vasárnapja, december 1. Zso: I. kötet, I. zsoltárhét  

Iz 2,1-5 – Róm 13,11-14 – Mt 24,37-44 

Testvérem! A mai vasárnappal új egyházi évet kezdünk. Úgy 
gondoltam, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra 
készülve, a „Havas B. A. Hírlevélben” új sorozatot indítok. Az 
Eukarisztia szó nemcsak az Oltáriszentséget jelenti, hanem a 
szentmisét is, ezért a szentmiséről szóló sorozat készületünket 
segítheti. A II. Vatikáni Zsinat megkívánja, hogy „a hívők e szent 
cselekményekben tudatosan, tevékenyen és gyümölcsözően 
vegyenek részt” (SC 11.), vagyis találkozzanak az Úrral. Az Ádvent 
Úr-jövet ideje. Jézus jön, mert találkozni akar velünk. Mi is tegyünk 
meg mindent a találkozás sikeréért! 

Mesterünk a hegyi beszédben világosan kimondja az Őt követők 
feladatát: “Ti olyan tökéletesek legyetek, mint mennyei Atyátok!” (Mt 
5,48) Nem nehéz belátnunk, hogy erre a magunk erejéből képtelenek 
vagyunk. Szent Mihály és angyalai – a Jelenések könyvének 
tanúsága szerint – nem a maguk erejével, hanem „a Bárány vére és 
a tanúságtétel igéje által” (12,11) győzték le az ördögöt. Érthető tehát, 
hogy a II. Vatikáni Zsinat így tanít: „Mindazon által a liturgia 
/elsősorban az Eucharisztia/ a csúcspont, mely felé az Egyház 
tevékenysége irányul; ugyanakkor az a forrás is, amelyből fakad 
minden ereje.” (SC 10.) 

Testvérem! Jézus példabeszédében a mennyek országát 
szántóföldbe rejtett kincshez hasonlítja. (Vö.: Mt 13,44) Az Egyház 
szántóföldjébe elrejtett kincs a szentmise. Gyakran járunk felette, 
és nem is sejtjük, milyen érték van a birtokunkban. Sorozatunkkal azt 
szeretném elérni, hogy mindannyian rátaláljunk erre a hatalmas 

kincsre.                       M.a. 
(SC = II. Vatikáni Zsinat liturgiáról szóló rendelkezésének rövidítése.) 

 9.00  A szentmise után szentségimádás 

A délelőtti szentmisék után jótékonysági vásár a templom mellett. 

18.00  Vesperás 

Figyeljünk a kivetítőre, mert adventben az Úrfelmutatás utáni válasz megváltozik! 

A szentmisék után az adventi koszorúkat – kérésre – a sekrestyében megáldjuk. 

A hátsó asztalról lehet vinni az adventi gondolatébresztő lapokból. 
Családonként egyet vigyenek magukkal Testvéreink! 

A mai naptól lehet miseszándékot jegyezni a húsvétig terjedő időszakra. 

Ádventben hétfőtől péntekig reggel 6.30-kor roráte szentmise lesz. Szombaton 

ugyanebben az időben laudest imádkozunk és szentáldozáshoz járulhatunk. A 

szentmise ill. a laudes után szerény agapét adunk a munkába vagy iskolába 

indulóknak. Szombatokon a szentmise este 18.30-kor lesz. 

Hétfő, december 2.  Iz 4,2-6 – Mt 8,5-11 

17.00-19.00 Csendes szentségimádás  

17.30-18.30 Gyóntatás: Albert atya 

18:00  A bérmálkozók szülői értekezlete a hittanteremben, ahová  a felnőtt korú 

bérmálkozókat is várjuk 

19.15  A képviselő-testület gyűlése a Szent Gellért Iskola Kosciuszko Tádé utcai 

épületében 
 
Kedd, december 3. Xavéri Szent Ferenc Iz 11,1-10 – Lk 10,21-24 

A roráte után a gyóntatás elmarad 

10.30  Dános Gusztávné temetése a Farkasréti temetőben (Németvölgyi út), majd  

12.00  szentmise az elhunytért a felsőkrisztinavárosi plébániatemplomban 

Szerda, december 4. Iz 25,6-10a – Mt 15,29-37 
15.00-17.00 Karitász fogadóóra 

16.00  Filmvetítés a MKDSZ Attila út 63. sz. helyiségében VI. Pál pápáról: 

Viharos idők pápája – I. rész 

Csütörtök, december 5. Iz 26,1-6 – Mt 7,21.24-27 
 6.30  A rorátét a papi hivatásokért ajánljuk fel 

12.00  Keveváry Mária temetése a Szent Gellért urnatemetőben 

17.30  A Rózsafüzér imacsoport találkozója a templomban, utána közös imádkozás 

17.30  Gyóntatás: Gájer László atya 

19.00  Idősebb felnőttek hittanórája (bár a roráte hajnalban van) 

 

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1.                                         XVIII./51.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388  2019. december 1. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu                         Karácsony 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  

Miserend: H-P: 6:30;   Szo: 18.30;   Vasárnap: 9.00, 11.30, 18.30. 
 

 

 

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

 

 

 



Első péntek, december 6. Szent Miklós püspök Iz 29,17-24 – Mt 9,27-31 
Délelőtt beteg Testvéreinket meglátogatjuk otthonukban 

17.00  Mikulás érkezik a templomba 

18.00  Jézus szíve litánia  

18.30  Szentmise, amelyen az idei elsőáldozók utoljára viselik a fehér ruhát. Utána 

vesperás. 

Szombat, december 7. Szent Ambrus püspök és egyháztanító  
 Iz 30,19-21,23-26 – Mt 9,35-10,1-6-8 
 6.30  Roráte szentmise helyett Reggeli dicséretet imádkozunk a Zsolozsmából, a 

szentáldozás lehetőségével 

9.00-11.00 Irodai félfogadás, mivel ez a nap állami munkanap 

15.00  Lelki délután nyugdíjasainknak az ádventi készület jegyében 

17.30  Bűnbánati liturgia, amelyre mindenkit szeretettel várunk és amelynek 

keretében a Szűzanyát is köszöntjük 

Az esti szentmise elején meggyújtjuk a 2. adventi gyertyát a templomi koszorún 

Advent 2. vasárnapja, december 8. II. zsoltárhét 
Iz 11,1-10 – Róm 15,4-9 – Mt 13,1-12 

9.00  A gyermek scola közreműködik a szentmisén 

 8.30-13.00 Kézműves vásár a Szent Gellért gimnázium földszintjén 

18.00  Vesperás 

Ádventi gyertyagyújtás a családban 
(Szabadon változtatható) 

1. Előkészület: az előző hetekben meggyújtott gyertyák meggyújtása és az 
evangélium kikeresése! 

2. Ének: Harmatozzatok égi magasok (SzVU 2/1-2. vsz.) 
3. A napi evangélium felolvasása (Megtalálod: Havas BA Hírlevél-ben) 
4. A családfő imádsága: 

Urunk, Jézus Krisztus, első eljöveteled által üdvösség virradt a világra. Mi, akik 
hisszük, hogy már eljöttél, amikor megváltottad a világot, valljuk és hisszük második 
eljöveteledet. Add, hogy szívünkben utat készítsünk neked! Övezd föl, kérünk, 
lelkünket isteni erőddel, hogy amidőn eljössz, méltónak találj minket a boldog örök 
életre. Kérjük, hogy eljöveteledet szorgos virrasztással várhassuk, úgy mint te 
tanítottál erre és lelkünket tündöklő lámpásként készíthessük elő a veled való 
találkozásra. Tested és véred szent titka által taníts meg bennünket, hogy a földi 
dolgokat háttérbe szorítva, az égieket kedveljük. A gonosz vágyak bilincseitől 
szabadíts meg és nyisd meg előttünk az örök szabadság mennyei hazáját! Aki élsz 
és uralkodol mindörökkön-örökké. Amen. 
5. Az új gyertya meggyújtása. 
6. A család szabadon választott imája 
7. Ének: Ébredj, ember, mély álmodból (SzVU 9/1-2.vsz.) 
 

Decemberi imaszándékok 
Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk plébániai közösségünkért, hogy az 

Adventben mindnyájan szeretettel és lelki békével készüljünk Megváltónk születésének 
megünneplésére, ahogy ezt Szűzanyánk is tette. 

Szent László Imacsoport: Imádkozzunk azért, hogy a magányosok, szegények, betegek 
számára is igazi benső örömöt, kegyelmet hozzon Szent Karácsony ünnepe, és tudjunk 
ehhez  mi is szerény emberi eszközeinkkel  hozzájárulni.  

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes ; A kicsinyek jövőjéért  imádkozzunk, 
hogy minden ország elkötelezett lépéseket tegyen annak érdekében, hogy a legfiatalabbak 
- különösen a szenvedők -jövőjét prioritásként kezeljék. 

H Í R E K 

A Szűzanya Szeplőtelen fogantatását, mivel az ünnep vasárnapra esik, december 9-én, 

hétfőn ünnepeljük. A délutáni szentségimádás csak ½ 7-ig tart, utána elmondjuk a Loretoi 

litániát a kegyszobornál. 

Testvéreink karácsonyáért! – karitász csoportunk felhívása. 

Sokan lehetnek körülöttünk, akik fájdalmas magányban, elgyötörve néznek ádvent és 

karácsony elébe. Kérjük Mindnyájatokat, hozzatok hírt róluk, csak egy cédulán a 

sekrestyébe vagy az irodába, vagy inkább a  g.peremy@gmail.com  címre.  

Várjuk a neveket, javaslatokat, telefonszámokat – kérjük segítségeteket! 

Krisztinavárosi Kézműves Karácsony – ahol személyesen találkozhatsz a termék 
alkotójával, kérdezhetsz tőle, akár még tanácsot is kaphatsz . . . 
Kezdeményezésünk helyi kötődésű alkotók és a plébániai közösség összefogásával indult 
el, öt évvel ezelőtt, hogy lehetőséget adjon nekik az együttműködésre, bemutatkozásra, a 
környékbelieknek pedig arra, hogy megismerjék azokat a kézműveseket, akik talán éppen 
a szomszéd ház aljában korongoznak, vagy velük együtt állnak sorban a postán . . . 

Ez a vásár közösséget és helyi értéket teremt. Ha itt választasz karácsonyi ajándékot 
szeretteidnek, azzal a helyi alkotók munkáját támogatod. A vásárlásoddal a Szent Gellért 
Iskolát is támogatod. Rég nem látott ismerősökkel válthatsz itt pár szót, vagy akár új 
ismeretségeket is köthetsz. Szeretettel várunk vasárnap, 

december 8-án és 15-én délelőttönként, 8:30-13:00 óráig, 
jó idő esetén a Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom melletti szabadtéren, 
hideg/havas időben pedig a Szent Gellért Gimnázium folyosóján, termeiben. 

Akik biztosan ott lesznek: 
Lesznik Angéla - kerámia  
Pataki Tibor - fa csodák  
Mézes Dorka - mézeskalács  
Zöldike szappan 

Hórukk Hurok - Pólófonalból horgol 
szőnyeget, illetve különböző tárolókat a 
kis tolltartótól kezdve a nagy 
játéktárolóig mindent. 

Gömböc ékszerek - Egyedi, kézzel 
készített üveglencsés-, üveg-, gyöngy- és 
ásványékszerek  

Boros Dóri  art & illustration -  
Egyedi mintavilágú mandalák, 
festett dísztárgyak, illusztrációk. 

Design by Bercica - egyedi gyöngy 
ékszerek, horgolt ékszerek, kötött és 
horgolt holmik 

Dióbolt - Feketedió ékszerek,  
fa dísztárgyak 
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