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Június 28. ÉVKÖZI 13. VASÁRNAP 
Egy ószövetségi család számára a legnagyobb csapás a gyermektelenség volt. „Még 

gyermekemben sem láthatom meg a Megváltót!” Ilyen esetben emberileg érthető lenne, 
ha életunttá, magukba zárkózókká váltak volna. A mai olvasmányban egészen másról 
hallunk. Amikor Elizeus Sunámban járt, „lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta 
asztalához.” (2Kir 4,8b) Nemcsak a szokásos kényelmet biztosította az átutazóknak – 
a lapos tetőre sátrat állítottak –, hanem „rendezzünk be neki a tetőn egy kis szobát . . 
. ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg.” (2Kir 4,11) Erről az asszonyról a 
próféta szolgája így nyilatkozik: „Nincs neki fia, és a férje öreg!” (2Kir 4,14b) Ez a 
gyermektelen asszony nem temetkezett fájdalmába, hanem Isten akarata szerint 
szolgálta testvéreit. Meg is kapta jutalmát: „Egy esztendő elteltével ilyen idő tájt fiút 
dajkálsz.” (2Kir 4,16a) Mindannyiunk életében vannak ma is nehézségek. Rajtunk áll, 
hogy mit teszünk. Ha elzárkózunk társainktól, csak elmélyítjük a bajt. Ha keressük 
egymást, ha barátságot kötünk, személyes kapcsolatokat építünk, akkor Isten 
megszabadít nehézségeinktől. Bízzunk mennyei Atyánkban és nyissunk testvéreink felé! 
 [D.F.] 

Hirdetjük, hogy a Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony 
Plébánia új plébánosa Tampu-Ababei József atya lesz. József atya 
1975. március 17-én született Bákóban (Bacau, Románia). 
Esztergomban, 2002. június 15-én szentelték pappá. Káplán volt 
Budapest-Erzsébetvárosban 2002-2006 között. Plébániai 
kormányzó volt a Budapesti-Rákosligeti Magyarok Nagyasszonya 
plébánián 2006-2008-ig és plébános ugyanott 2008-2016 között. 
Plébános a Budapest-Pestszentlőrinci Mária Szeplőtelen Szíve 
főplébánián 2016-tól mostanáig. Helyettes esperes volt a Rákosi 

Espereskerületben 2014-2015. Imádkozzunk érkező új plébános atyánkért! 

Rózsafüzér – júliusi imaszándékok: 
  Tengernek Csillaga imacsoport: Mennyei Atyánk, add kegyelmedet, hogy az Igét 
mindig a szívünkben hordozzuk, és Szentlelked sugallataira hallgatva Őt 
környezetünknek szeretettel meg is mutassuk! 
  Szent László imacsoport: Loyolai Szent Ignác életének példájára kérjük Jézus 
segítségedet, hogy életünkben mindig Feléd törekedjünk és hittel Isten dicsőségét 
hirdessük! 
  Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes: Családjainkért: Imádkozzunk a 
családokért, hogy szeretet, tisztelet és odafigyelés kísérje őket útjukon! 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 

június 28. 

 

Évközi 13. 

vasárnap 

Évközi 13. hét 
2Kir 4,8-11.14-16a; Róm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42  

7.00-12.30: a templom előtere nyitva 
9.00: szentmise: elhunyt Hajnalka 
11.30: szentmise: tisztítótűzben szenvedő lelkek 
18.30: szentmise: elhunyt Mária édesanya 

 

 

 

 

 

HÉTFŐ 

június 29. 

 

főünnep 

Szent Péter és Szent Pál apostolok 
ApCsel12,1-11; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 

8.00: szentmise: élő Péter és családja 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 
19.00: képviselőtestületi ülés a plébánián 

 

 

 

 

KEDD 

június 30. 

 

köznap 

A római Egyház első szent vértanúi 
Ám 3,1-8. 4,11-12; Mt 8,23-27 

8.00: szentmise: elhunyt szülők, nagyszülők, 
rokonok és ismerősök 

Ma kivételesen nincs irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

SZERDA 

július 1. 

 

köznap 

Ám 5,14-15.21-24; Mt 8,28-34 
8.00: szentmise: hálaadás élő Katalin 
9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
15.00-17.00: karitász fogadóra a plébánián 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 

 

 

 

CSÜTÖRTÖK 

július 2. 
 

köznap 

elsőcsütörtök 

Szűz Mária Látogatása Erzsébetnél 
Szof 3,14-18; vagy Róm 12,9-16b; Lk 1,39-56 

12.00: temetés: Dr Ruff Péterné A. (Gellért) 
17.30: a rózsafüzér imacsoport közös imája 
18.30: szentmise: elhunyt Kocziszky Barnabásné 

 

 

 

PÉNTEK 

július 3. 
 

köznap 

elsőpéntek 

Szent Tamás apostol  
Ef 2,19-22; Jn 20,24-29 

9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
18.15: Jézus Szíve litánia 
18.30: szentmise: élő áldozópapért 

 

 

 

 

SZOMBAT 

július 4. 

 

köznap 

elsőszombat 

Szűz Mária szombati emléknapja 
Ám 9,11-15; Mt 9,14-17 

7.00-12.00: a templom előtere nyitva 
18.15: Loretói litánia 
18.30: szentmise: tisztítótűzben szenvedő papok 

 

 

 

 

VASÁRNAP 

július 5. 

Évközi 14. 

vasárnap 

Zak 9,9-10; Róm 8,9.11-13; Mt 11,25-30 
 

9.00: szentmise: hálaadás élő Anna 90. születésnap 
18.30: szentmise: elhunyt Margit és Dezső szülők 

 

 

 

 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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

