
 

 

 

 
 

 

Naptár  

Vasárnap, január 12. Urunk megkeresztelkedése saját zsolozsma  

Iz 42,1-4.6-7 – ApCsel 10,34-38 – Mt 3,13-17 

Testvérem! Jézus keresztségével kilép a hétköznapok 
szürkeségéből, az ismeretlenség homályából. Az áldozati adomány 
előkészítése után nekünk is el kell szakadnunk a mindennapi dolgoktól. 
Rá kell hangolódnunk a misztériumra. A szentmisében ezt a lépést a 
prefáció, hálaadó ima segíti. Ma erről elmélkedjünk. 

A hálaadó imát megelőző felkiáltások már a II. sz. végén ismertek 
voltak. Jeruzsálemi szent Cirill (+386) az «Emeljük föl szívünket» 
felkiáltásról így ír: “Istenre kellene ugyan minden időben gondolnunk, de 
mivel az emberi gyarlóságunk miatt lehetetlen, legalább ebben a 
magasztos órában tegyük meg azt hiánytalanul.” A következő felszólítást 
(«Adjunk hálát…» = Eukarisztia = szentmise) valószínűleg így értették: 
«Ünnepeljük a szentmisét (hálaadást)!» Maga a prefáció általában három 
részből áll. 1. Általános hálaadás, ami költői szóhalmozással kezdődik 
és legtöbbször “Krisztus, a mi Urunk által” mondattal fejeződik be, hiszen 
az egész liturgia Jézus, az egyetlen közvetítő, által jut el az Atyához. 2. A 
napi, ünnepi, különleges hálaadás indoklása. Ma pl.: “A galamb 
képében leszálló Lélek tanúságot tett arról, hogy Krisztust, a te szolgádat 
az öröm olajával fölkented, és a szegényekhez küldted az üdvösség 
jóhírével.” 3. Bekapcsolódás az angyalok énekébe, ami átmenet a 
«Szent vagy»-hoz. 

Testvérem! A legrégibb misekönyvben még minden szentmisének 
külön prefációja van. Nagy szent Gergely pápa (+604) csak tizet 
engedélyezett. A II. Vatikáni Zsinat óta igen sok régi, értékes prefációt újra 
imádkozunk. Ez “azt a célt szolgálja, hogy a hálaadás eszméje az 
eukarisztikus ima keretén belül sokféle módon ragyogjon fel, és 
hogy az üdvösség misztériumának különféle szempontjai teljesebb 
fényben álljanak elénk.” (RMÁR 321.) ÉLJÜNK A HÁLAADÓ IMA GONDOLA-

TAIVAL, HOGY LEGALÁBB EKKOR HIÁNYTALANUL ISTENRE GONDOLJUNK. M.a. 

  

9.00  A gyermek schola közreműködik a szentmisén 

18.00  Vesperás 

Évközi idő 

A sajátságos 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 időszakot hívjuk évközi 

időnek. 

Hétfő, január 13.  1Sám 1,1-8 – Mk 1,14-20 

17.00-19.00 Csendes szentségimádás  

A gyóntatás elmarad 

20.00  Fiatal felnőttek hittanórája 

Kedd, január 14. 1Sám 1,1.9-20 – Mk 1,21-28 

A reggeli szentmise után a gyóntatás elmarad 

16.00  Fenyő bontás kezdődik a templomban. Kérjük fiatal, tettre kész 

Testvéreink segítségét, hogy senkinek se kelljen erőn felül teljesíteni. 

Szerda, január 15. 1Sám 3,1-10.19-20 – Mk 1,29-39 

10.00  Ügyes kezek órája – nyugdíjas találkozó a cserkészotthonban 

15.00-17.00 Karitász fogadóóra 

Csütörtök, január 16. 1Sám 4,1-11 – Mk 1,40-45 

17.30  Gyóntatás: Gájer László atya 

Az esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 

Péntek, január 17. Szent Antal apát 1Sám 8,4-7.10-22a – Mk 2,1-12 

18.00  Vesperás 

18.30  Esti szentmise, melyen közreműködik a schola,  

utána fiatalok szentségimádása gitárosok közreműködésével 

Szombat, január 18. Árpád-házi Szent Margit szűz  

 2Kor 10,17-11,2 – Mt 25,1-13 
18.00  Loretoi litánia 

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1.                                                  XIX./3.szám 

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388      2020. január 12. 
Honlapunk:http://krisztinatemplom.hu                        Boldogasszony 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-Sze: 8:00;    Cs-Szo: 18:30;   Vasárnap: 9.00, 11.30, 18.30. 
 

 

 

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

 

 

 



Évközi 2. vasárnap, január 19. Ökumenikus imahét kezdődik. II. zsoltárhét 
Iz 49,3.5-6 – 1Kor 1,1-3 – Mk 2,18-22 

18.00  Vesperás 

Az ökumenikus imahét bibliai alapvetése Szent Pál apostol hajótörése és megmene-

külése útitársaival együtt, amikor rabként Rómába szállítják. ApCsel 27,18-28,10 

„…NEM MINDENNAPI EMBERSÉGET TANÚSÍTOTTAK IRÁNTUNK…” (ApCsel 28,2) 

17.00: 1. istentiszteletünk: Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom,  

                                   Olvasmányok: ApCsel 27,18-19.21   Zsolt 85   Lk 18,9-14 

18.00: az ökumenikus imahét országos nyitó istentisztelete a Kálvin téri 

református templomban  

Az imahét teljes rendje a hirdető táblán is olvasható 

IMAHÉT a Krisztus-hívők egységéért 

2020. JANUÁR 19-26. 

...Igaz emberséget... 

Jan. 19. vasárnap 17.00  Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom 

1. nap:  ApCsel 27,18-19.21 Zsolt 85  Lk 18,9-14 

Jan. 20. hétfő 17.30    Tabáni Szent Katalin templom  1013 Attila út 11. 

2. nap:   ApCsel 27,20  Zsolt 119,105-110 Mk 4,35-41 

Jan. 21. kedd 17.30    Szent Anna templom  1017 Batthyány tér 11. 

3. nap:    ApCsel 27,22.34 Zsolt 27  Mt 11,28-30 

Jan. 22. szerda 17.30   Budavári evangélikus templom 1014 Bécsi kapu tér. 

4. nap:    ApCsel 27,23-26 Zsolt 56  LK 12,22-34 

Jan. 23. csütörtök 17.30 Református gyülekezeti terem 1011 Szilágyi Dezső tér 3.  

5. nap:    ApCsel 27,33-36 Zsolt 77  Mk 6,30-44 

Jan. 24. péntek 17.30  Krisztinavárosi templom  1016 Krisztina tér 

6. nap:    ApCsel 28,1-2.7 Zsolt 46  Lk 14,12-24 

Jan. 25. szombat 17.30  Szent Flórián görög katolikus templom  1027 Fő u. 88. 

7. nap:    ApCsel 28,3-6  Zsolt 119,137-144 Mt 18,1-6 

Jan. 26.  vasárnap 17.30 Országúti ferences templom 1024 Margit körút 23. 

8.nap:    ApCsel 28,8-10  Zsolt 103,1-5  Mt 10,7-8 

Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

A perselypénzt a munkácsi magyar nyelvű iskola és képzés támogatására gyűjtjük. 

H Í R E K 

Január 20-án, hétfőn este fél nyolckor Krisztinavárosi esténken Hidvégi Violetta tart 

előadást Ybl Miklós művei a pest-budai Duna-parton címmel. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

A képviselő-testület beszámolója 
Kedves Testvérek! 

Sokan aggódtunk Mihály atyáért az elmúlt napokban, de most már örömmel 
mondhatjuk: túl van a közvetlen életveszélyen és jó hangulatban lábadozik a 
kórházban. A kötelező pihenés időszaka a korábban januárra tervezett 
belgyógyászati műtét időpontját is eltolja kicsit, ezért a következő néhány 
hétben még biztosan nem tud visszatérni körünkbe. 

Bár látogatni sem őt, sem Török József atyát nem lehet: imáinkkal kísérhetjük 
őket, és siettethetjük gyógyulásukat. 

Az ilyen esetekben, amikor a közösség nélkülözni kényszerül papjait, a 
templomokban rendszerint elmaradnak a szentmisék: jó, ha egyetlen vasárnapi 
mise is van. A Gondviselésnek és atyáink áldozatos segítőkészségének hála, 
nálunk a Krisztinavárosban egyelőre ez a veszély nem fenyeget. A közeljövőben 
valamennyi szentmise meg lesz tartva, és valamennyi programunkra is 
szeretettel várjuk az érdeklődőket, a résztvevőket. 

Mihály atya állapotáról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a testvéreket. 

Január 7-én képviselő-testületünk Mihály atya távollétében tartotta meg e havi 
ülését. A papjaink egészségi állapotáról való tájékozódás mellett most 
elsődlegesen a jövőbeli eseményeket vettük számba. 

Január 14-én, kedden 16 órától bontjuk le a karácsonyfákat, szeretettel 
várjuk erre a segítőket, különösen a fiatalabb korosztályból. 

Január 17-én, pénteken az esti fél 7 órai szentmisét követően ifjúsági 
szentségimádás lesz 21 óráig. Sok szeretettel várjuk az alaklomra 
elsődlegesen a fiatalokat, de természetesen mindenki mást is, aki az 
Oltáriszentségben jelen lévő Jézussal szeretne találkozni. 

Január 19-ig lehet jelentkezni a jövő évi bérmálkozásra. Azok az érdeklődők, 
akik nem tudtak részt venni a január 7-i tájékoztatón, „szülői értekezleten”, 
Agonás Szonjánál, a bérmálkozók felelősénél (szonja.agonas@gmail.com) 
érdeklődhetnek a bérmálkozás és az arra való felkészülés részleteiről. 

Január 20-án a Krisztinavárosi esték keretében Hidvégi Violetta nyugdíjas 
főlevéltáros fog előadást tartani Ybl Miklósról. 

Az ökumenikus imahetet idén is megrendezik világszerte január végén, 19. és 
26. között. Templomunkban január 24-én, este 17.30-kor kezdődik az 
ökumenikus istentisztelet, amelyen Fabiny Tamás evangélikus püspök hirdet 
igét. A kerületi imahét rendje részletesen külön hirdetésként olvasható. 

A további eseményeket a maguk idejében fogjuk hirdetni. 

Kérjük a kedves Híveket, imádkozzanak papjainkért és közösségünkért! Az 
atyák nevében is köszönjük. 
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