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N A P T Á R 

Április 19. HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA,  

AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

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

Testvérem! A Szentírás világosan beszámol arról, hogy az ősegyházban is 

voltak hibák. A mai olvasmány végén mégis ezt hallottuk: „Az egész nép 

szerette őket. Az Úr pedig napról-napra növelte az üdvösségre meghívottak 

számát.” (vö. ApCsel 2,47) Nagy öröm lenne számunkra, ha ez ma is így lenne. 

Az Apostolok Cselekedetei beszámol arról, hogy ez nekik miért sikerült. „A 

hívek mind összetartottak.” (ApCsel 2,44) A közösségi szellemre óriási szükség 

van. Jézus követője nem lehetek egyedül, hiszen Isten egymásért teremtett 

minket. Őseink a közösséget a következő területeken élték meg: „Állhatatosan 

kitartottak az apostolok tanításában és a szeretet közösségében, a 

kenyértörésben és az imádságban.” (ApCsel 2,42) Egység a tanításban nemcsak 

azt jelenti, hogy egyénieskedés nélkül elfogadták az apostolok szavait, hanem 

azt is, hogy a hallgatás mellett tettekre váltották életükben. A szeretet 

közösség egymással való törődést, szolidaritást jelent. A kenyértörés és az 

imádság a liturgikus életet takarja. Már a zsidó levél is figyelmeztet minket: 

„Összejöveteleinkről ne maradjunk el.” (Zsid 10,25). Szükségünk van rá, hogy 

erősödjünk és erősítsük egymást. 

Testvéreim! A közösségi élet sok alkalmazkodást kíván, de igen nagy értéke 

van. Az ősegyház tagjainak azért sikerült megvalósítaniuk, mert „egy szívvel-

lélekkel minden nap állhatatosan” cselekedtek. (ApCsel 2,45) Vállaljuk az 

áldozatokat, az állhatatosságot. Érdemes! Így ma is növekedni fog Egyházunk.  

Április 20. hétfő, köznap ApCsel 4,23-31; Jn 3,1-8 

Április 21. kedd, köznap ApCsel 4,32-37; Jn 3,7-15 

Április 22. szerda, köznap, Szent Anzelm püspök ApCsel 5,17-26; Jn 3,16-21 

Április 23. csütörtök, Szent Adalbert püspök, vértanú  

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye védőszentje 

 2Kor 6,4-10; Jn 10,11-16 (ApCsel 5,27-33; Jn 3,31-36) 

Könyörgés: Istenünk, te vértanúdat Szent Adalbert (Béla) püspököt szenvedései 

jutalmául szentjeid sorába emelted. Add, kérünk, hogy példája nyomán eljuthassunk 

az örök hazába. A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik 

a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökké-örökké. Ámen. 

Április 24. péntek, köznap Szent György vértanú  ApCsel 5,34-42; Jn 6,1-15 

Április 25. szombat, Szent Márk evangélista 1Pét 5,5b-14; Mk 16,15-20 

Április 26. HÚSVÉT 3. VASÁRNAPJA 

Zsolozsma: saját ApCsel 2,14.22-33; 1 Pét 1,17-21; Lk 24,13-35 

Ma könyörgőnap van a jó termésért: Mindenható Isten, kegyességedhez 

fohászkodunk, hogy e zsenge vetéseket, amelyeket a meleg és az eső által nevelsz, 

áraszd el áldásod bőséges harmatával, és őrizd meg a termés beéréséig. Add meg 

népednek, hogy legyen mindig hálás ajándékaidért, hogy a föld terméséből az 

éhezők bőséges jókkal teljenek be, s a szegény és szűkölködő is zengje dicsőséges 

nevedet. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen. 

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 

 Kérjük, hogy az adójuk 1%-ról történő rendelkezést mindnyájan tegyék meg az 

esedékes SZJA bevallás keretében. 

A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011 

A második 1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket krisztinavárosi 

intézményeink javára: 

Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41 

Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41 

Járjatok a földön, lakjatok az égben. Ha a szeretet irányít, megtalálod minden 

számításodat. Bosco Szent János 
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