
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.  XIX/17. szám 

Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697          2020. április 12. 

krisztinavaros@gmail.com              Szt. György hava 

www.krisztinatemplom.hu   www.facebook.com/havasboldogasszony 

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

 

 

 

 
 

 

N A P T Á R 

Április 12. HÚSVÉTVASÁRNAP, URUNK FELTÁMADÁSA 

Zsolozsma: saját 

ApCsel 10,34a.37-43; Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9 este: Lk 24,13-35 

Testvérem! A mai naptól az Úrfelmutatás után így is válaszolhatunk: „Üdvözíts 

bennünket világ Megváltója, ki kereszted és feltámadásod által megmentettél minket.” 
Üdvösségünket ugyanis nemcsak a keresztáldozatnak, hanem Krisztus 
feltámadásának is köszönhetjük. Ez bizonyítja, hogy az Atya valóban elfogadta a Fiú 
áldozatát. A szentmisében tehát nemcsak Jézus haláláról (test és vér külön van), 
hanem az egyesítés által, feltámadásáról is megemlékezünk. 

Az egyesítés nagyon régi szokás és minden rítusban gyakorolják. Egyes 

magyarázók szerint abból a zsidó szokásból származik, hogy étkezéskor a 
kenyérdarabokat borba mártogatták. A római egyházban a IX. századig két egyesítés 
volt. Először a pápa, vagy a püspök által küldött, illetve az előző szentmiséről eltett 
szentostyát ejtették a kehelybe. Ez az Egyház egységét és a szentmisék folytonosságát 
szimbolizálta. A második egyesítés az aznapi szentostyával történt és a két szín alatti 
áldozást szolgálhatta. (A keleti liturgiában ma is így áldoztatnak.) A X. századtól, bár a 

két szín alatti áldoztatás megszűnt, csak a második egyesítés maradt meg. A test és a 
vér találkozása az Úr feltámadását jelképezi. 

Testvérem! A pap az Isten Báránya éneklése közben a következő mondat 
kíséretében ejti a szentostya darabot a szent vérbe: „A mi Urunk, Jézus Krisztus 
testének és vérének egyesítése váljék a szentáldozásban lelkünk üdvösségére.” A 
szentáldozás valóban feltámadásunk és örök életünk reménye és biztosítéka. Húsvét 

ünnepén, és minden szentmisében ez a jelkép is erősítse meg a feltámadásba 

vetett hitünket!      +M.a. 

Április 13. HÚSVÉTHÉTFŐ ApCsel 2,14.22-33; Mt 28,8-15 

Április 14. Kedd húsvét nyolcadában ApCsel 2,36-41; Jn 20,11-18 

Április 15. Szerda húsvét nyolcadában ApCsel 3,1-10; Lk 24,13-35 

Április 16. Csütörtök húsvét nyolcadában ApCsel 3,11-26; Lk 24,35-48 

Április 17. Péntek húsvét nyolcadában ApCsel 4,1-12; Jn 21,1-14 

Április 18. Szombat húsvét nyolcadában ApCsel 4,13-21; Mk 16,9-15 

Április 19. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA,  

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

Zsolozsma: saját ApCsel 2,42-47; 1 Pét 1,3-9; Jn 20,19-31 

H Í R E K 

A templom előtere naponta reggel 7.00-től 9.00-ig nyitva van. 

Az iroda telefonon keresztül működik (+36 20 3420697) a már meghirdetett 

időpontokban: hétfőn és szerdán: 11.00-13.00 és 16.00-18.00; kedden és pénteken: 

9.00-11.00; csütörtökön nincs fogadó óra. 

A honlapon kívül (www.krisztinatemplom.hu), a plébániának van Facebook oldala is, 

ami ezen a címen elérhető: www.facebook.com/havasboldogasszony 

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. 

Gondolat Húsvétra: Mindenki elhagyja Jézust, pedig mennyi jót tett. Ha ma 

körülnézünk, láthatunk valami hasonlót. Vannak jó kezdeményezések, szándékok, 

melyek hullanak szét emberi gyengeségünk, önzésünk miatt. Isten felől nézve: 

üdvösségtörténet zajlik. Ez az üdvösségtörténet folytatódik ma is, immár a 

Feltámadott erejével. Mi történt a hét első napján? Asszonyok sietnek, valami 

hallatlan futkosás kezdődik hajnalban. Az emmauszi tanítványok csalódottan 

távoznak, majd lángoló szívvel térnek vissza. Végül este megtörténik a nagy 

találkozás. Aki szemük láttára meghalt, most újra él.  

És fölzúgnak a hamuszín egek,     Mert megölhették hitvány zsoldosok, 

Hajnalfele a ravensbrücki fák.     És megszűnhetett dobogni szive - 

És megérzik a fényt a gyökerek.    Harmadnapra legyőzte a halált. 

És szél támad. És fölzeng a világ.    Et resurrexit tertia die. 

 

Krisztus feltámadt! 
Valóban feltámadt! 

Áldott Húsvétot  
kívánunk 

mindenkinek! 
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