
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.  XIX/26. szám 

Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697          2020. június 14. 

krisztinavaros@gmail.com             Szent Iván hava 

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

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

 

 

 

 
 

 

Június 14. KRISZTUS SZENT TESTE ÉS VÉRE – ÚRNAPJA 

Melkizedek „Sálem királya, kenyeret és bort ajánlott föl.” (Ter 14,18a) Lehet ez a 

szeretetből való megvendégelés mozdulata, de mélyebb mondanivalót is találhatunk 

benne. Nekünk keresztényeknek alapvető élményünk a kenyér és bor asztalához való 

letelepedés. Melkizedek áldozata azonban többre is figyelmeztet. „Ábrahám győzelmet 

aratott az ellenség fölött.” (Ter 14,17,) Innen tér haza, amikor Melkizedek elébe jön 

és így szól: „Áldott legyen a fölséges Isten, akinek segítségével kezedbe estek 

ellenségeid!” (Ter 14,20) Istent áldani egyszerűbben azt jelenti: hálát adni. Ábrahám 

győzelme a megváltás előképe. A megváltó keresztáldozat jelenítődik meg a 

szentmisében. Krisztus győzelmet aratott a bűn fölött és most mi a szentmisében hálát 

adunk Istennek a győzelemért. (Ezért a szentmise görög neve eucharisztia, azaz 

hálaadás). Tudatosítsuk tehát magunkban, hogy nekünk is áldanunk kell Istent a 

megszabadulásért. Ma, az Oltáriszentség ünnepén – Úrnapján – készülve a 2021-es 

Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, vegyük észre, hogy a szentmise áldozat, 

melynek bemutatása pap által történik, mint Melkizedek, aki „a fölséges Isten papja 

volt.” (Ter 14,18b) Töltse el öröm szívünket, hogy vannak papjaink és igyekezzünk értük 

imádkozni és mindig úgy venni részt a szentmisén, mint az Atyának felajánlott 

áldozaton!  [D.F.] 

H Í R E K 

 Az MKPK rendelkezése szerint június 14-től, Úrnapjától visszavonásra kerül a vasárnapi 

szentmisén való részvétel kötelezettsége alóli általános felmentés. De ez, a veszélyeztetett, 

illetve beteg testvéreinkre nem vonatkozik. Június 15-től kezdve visszaáll a rendes irodai 

ügyfélszolgálat és a vasárnapi miserend. Ugyanakkor előre hirdetjük, hogy 2020. július 5-

től 2020. augusztus 30-ig, életbe lép a nyári miserend templomunkban: vasárnap csak 

reggel 9.00-kor és este 18.30-kor lesz szentmise. Hétköznap a megszokott módon lesz 

szentmise. 

 Június minden péntekén 18.15-kor a Jézus Szíve litániát énekeljük a szentmise előtt. 

 Szerdánként 15.00-től 17.00-ig karitász fogadóra lesz a plébánián. 

 Június 19-én, pénteken, Jézus Szíve főünnepén 17.30-tól csendes szentségimádás lesz, majd 

18.15-kor elimádkozzuk közösen a Jézus Szíve litániát.   

 Június 20-án, szombaton, szentmise előtt 18.15-kor elimádkozzuk a Loretói litániát. 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

június 14. 

Krisztus Szent 

Teste és Vére 

Úrnapja 

Évközi 11. hét 

MTörv 8,2-3.14b-16a; 1Kor 10,16-17; Jn 6,51-58 

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 

9.00: szentmise: elhunyt István unokatestvér 

Cserkész Te Deum és fogadalomtétel 

11.30: szentmise: elhunyt Chris és családja 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

június 15. 

 

emléknap 

Boldog Árpád-házi Jolán szerzetesnő 

1Kir 21,1-16; Mt 5,38-42 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

 

KEDD 

június 16. 
 

köznap 

1Kir 21,17-29; Mt 5,43-48 
 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

SZERDA 

június 17. 

 

köznap 

2Kir 2,1.6-14; Mt 6,1-6.16-18 

8.00: szentmise: elhunyt Vadkerti István 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

10.00: temetés: Kilik Ferencné (Farkasrét) 

15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián 

16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

június 18. 

köznap 

Sir 48,1-15; Mt 6,7-15 
 

18.30: szentmise: elhunyt László áldozópap 

 

 

 

PÉNTEK 

június 19. 

 

főünnep 

Jézus Szent Szíve 

MTörv 7,6-11; 1Jn4,7-16; Mt 11,25-30  

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

17.30: szentségimádás 

18.15: Jézus Szíve litánia 

18.30: szentmise: elhunyt Mihály áldozópap 

 

 

 

 

SZOMBAT 

június 20. 
 

emléknap 

A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Szíve 

Iz 61,9-11; Lk 2,41-51a 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 

18.15: Loretói litánia 

18.30: szentmise: élő családtagok 

 

 

 

 

VASÁRNAP 

június 21. 

 

Évközi 12. 

vasárnap 

Jer 20,10-13; Róm 5,12-15; Mt 10,26-33  

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 

9.00: szentmise: elhunyt Bella 

11.30: szentmise: elhunyt Anna édesanya 

18.30: szentmise: pro populo 

 

 

 

 

 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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

