
1016 Bp., Mészáros u. 1.    Tel: +36 20 3420697        XIX/15. szám 

Irodánk telefonon általában elérhető.                    2020. március 29. 

krisztinavaros@gmail.com  www.krisztinatemplom.hu   Böjtmás hava 

Templomunkat naponta 7.00-től 9.00 óráig nyitva tartjuk, de a 

veszélyhelyzet miatt a nyilvános szentmisék és liturgiák szünetelnek.  

 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 „Te vagy nekem az irgalom, 

 a vár, az erős bástya, 

 és a szabadító …”. 
Zsolt 144, 2a  

 
 

 

 

Türelemmel viselt súlyos betegség után, életének 73., papságának 47. évében 

2020. március 21-én elhunyt Vigassy Mihály pápai prelátus, érdemes 

esperes, nyugalmazott plébános.  

Vigassy Mihály 1947. szeptember 21-én született Budapesten. Teológiai 

tanulmányait az esztergomi szemináriumban és a budapesti Hittudományi 

Akadémián végezte. Esztergomban szentelték pappá 1973. június 19-én. 

1973 – 1974-ban hatodéves volt a budapesti Hittudományi Akadémián. 

Káplánként szolgált Nyergesújfalun 1974 – 1975-ben, Budapest-Törökőrön 

1975 – 1979-ben és Budapest-Óbuda-Hegyvidéken 1979 – 1980-ban. 

Plébánosi szolgálatát Budapest-Szentendrei úton, a Kövi Szűz Mária-

templomban kezdte 1980-ban. Vezetésével a templomot az évtized derekán 

kibővítették. 1993-tól az óbudai kerület esperese volt, 1994-ben pápai 

prelátusi címmel tüntették ki. 2002-től 2020 eleji nyugdíjba vonulásáig 

Budapest-Krisztinavárosban volt plébános. 

Temetéséről később történik intézkedés, egyelőre szeptemberi időpontra 

számíthatunk. 

Mennyei Atyánk! Szívből megköszönöm Neked, hogy Fiadat értem adtad. 

Merjek hasonlítani hozzá, a Húsvéti Bárányhoz abban is, hogy én is 

áldozatot hozok testvéreimért! (Mihály atya gondolataiból) 

N A P T Á R 

Március 29. nagyböjt 5. vasárnapja 1. zsoltárhét 

Iz 43,16-21; Fil 3,8-14; Jn 8,1-11 

Testvérem! A húsvéti szent három naphoz közeledve, ami Krisztus földi 

küldetésének csúcspontja, a szentmise legkiemelkedőbb részéről, a kánonról 

szeretnék röviden megemlékezni. „Ennek az imádságnak az az értelme, hogy az 

egész közösség csatlakozzék Krisztushoz Isten csodás tetteinek magasztalásában 

és az áldozat felajánlásában” (RMÁR 54.). Ma ennek a résznek a hivatalos neve: 

Eukarisztikus ima. Ezzel is a hálaadásra utalunk, hiszen Urunk is nagy hálaadó 

imádság közt alapította meg az Oltáriszentséget az utolsó vacsorán. 

Jézus parancsa így szólt: „Ezt tegyétek!” A papnak tehát Krisztus helyében kell 

eljárnia. Ennek legősibb leírását Szt. Jusztin (+165) I. Apológiájában találjuk: 

„Imánk befejezésekor kenyeret, bort és vizet hoznak oda, s az elöljáró – amennyire 

az erejéből telik – imát és hálaadást mond, és a nép ráfeleli az Ámen-t” (LXVII.5.). 

Eleinte tehát szabad imádság keretében ismételték meg Jézus alapító szavait, de 

már a III. század elején állandó alakkal találkozunk. A latin liturgiában a VI. 

századtól 1970-ig csak a «Római (vagy 1.) kánont» imádkozták. A liturgikus reform 

óta, hál’ Istennek, a pap több eukarisztikus ima közül választhat. A liturgikus 

rendelkezések segítenek a választásban: „A 2. inkább köznapra való. … A 4. az 

üdvtörténet teljesebb összefoglalását nyújtja” (RMÁR 322.). 

Testvérem! „Az eukarisztikus ima megköveteli, hogy mindenki tisztelettel és 

csendben hallgassa, illetve a beiktatott akklamációkkal vegyen részt benne” 

(RMÁR 55.). Igyekezzünk így bekapcsolódni a kánonba, hogy megvalósulhasson 

Jézus kijelentése: „Én pedig, ha majd felmagasztalnak a földről, mindent magamhoz 

vonzok” (Jn 12,32) +M.a. 

Március 30. hétfő Dán 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Jn 8,12-20 

Március 31. kedd Szám 21,4-9; Jn 8,21-30 

Április 1. szerda Dán 3,14-20.91-92.95; Jn 8,31-42 

Április 2. csütörtök Ter 17,3-9; Jn 8,51-59 

Április 3. péntek Jer 20,10-13; Jn 10,31-42 

Április 4. szombat Ez 37,21-28 Jn 11,45-57 

Április 5. URUNK SZENVEDÉSÉNEK VASÁRNAPJA. Virágvasárnap 

 Zsolozsma: saját Iz 50,4-7; Fil 2,6-11; Mt 26,14-27.66 

Templomunkat és plébániánk épületét most is fenn kell tartanunk! Kérjük 

ezért, hogy a perselybe szánt adományaikat bankszámlánkra utalják át. 

Minden kedves adományt hálásan köszönünk!  Bankszámlaszám: 10700419-

65647879-51100005. Kérjük tisztelettel a közlemény rovatban feltüntetni 

az ADOMÁNY szót. 
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