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Augusztus 30. ÉVKÖZI 22. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A mai evangéliumi elbeszélésben Jézus magatartását megdöbbentőnek, sőt, 
talán bántónak is találhatnánk Péter személyére vonatkozólag. Annak a 
tanítványának féltő szeretetét, akit másutt Jézus „sziklának” nevez, most 
elutasítja, és teljesen elhatárolódik gondolkodásmódjától, olyannyira, hogy 
felszólítja: „Távozz tőlem, sátán!”.  Ilyenkor érthetjük meg jobban mi is, hogy 
mi a tétje annak, amit mondunk, teszünk vagy gondolunk. Mint Isten képmásai, 
ezen képességeinket ugyanis, azért kaptuk, hogy Isten ügyét szolgáljuk. Mi nem 
csak „az anyagi mivoltunkkal” hirdethetjük Isten bölcsességét az univerzumban 
fellelhető minden teremtményhez hasonlóan, hanem azon különleges 
adottságainkkal, amik megkülönböztetnek bennünket minden más 
teremtménytől, Isten végtelen szeretetét és irgalmát is megjeleníthetjük, azaz 
közvetíthetjük a világban. Ennek tükrében, érthető „a testté lett Ige” 
elhatárolódó magatartása egy olyan helyzetben, amely Őt ettől teljesen eltérő 
irányba kívánta ösztönözni. „Azután így szólt tanítványaihoz: ‘Ha valaki követni 
akar engem, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen’.”   
        József atya 

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai - 2020. szeptember 

Tengernek csillaga imacsoport: Imádkozzunk, hogy a Szűzanya védelmezze 
a még meg nem született magzatokat, hogy épen, egészségesen 
megszülessenek szüleik örömére, és imádkozzunk a gyermeket váró és nevelő 
családokért. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk az új tanév elején a Szent Gellért 
Iskola diákjaiért és pedagógusaiért, hogy megújult erővel, Istenben bízva 
lássanak újra munkához, és az új tanév legyen vírus és karantén mentes. 

Lisieuxi Szent Teréz Imacsoport: Egyetemes: Bolygónk erőforrásainak 
tiszteletben tartásáért: Imádkozzunk azért, hogy bolygónk erőforrásait ne 
kizsákmányoljuk, hanem igazságos és tiszteletteljes módon megosszuk. 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre!

 

 

Dátum Plébániai program/Miseszándék 

VASÁRNAP 
augusztus 30. 

Évközi 22. vasárnap 

   9.00: szentmise: élő Edit 
 10.00: Kiss Nándor keresztelője 
 18.30: szentmise: † Török József atya 

HÉTFŐ 
augusztus 31. 

köznap 

Mostantól hétfőnként nincs szentmise 
templomunkban! 

Irodánkban hétfői napokon nincs félfogadás! 

KEDD 
szeptember 1. 

köznap 

  8.00: szentmise: † Emma édesanya 
  iskolai Veni Sancte I. 

  11.00: iskolai Veni Sancte II. 
 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás 

SZERDA 
szeptember 2. 

köznap 

  7.30: gyóntatás 
  8.00: szentmise: beteg János, László, György 
 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai és karitász ügyfélfogadás 

CSÜTÖRTÖK 
szeptember 3. 

Nagy Szent Gergely pápa 
emléknap 

 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás  
 17.30: közös Rózsafüzér imádság 
 18.00: gyóntatás 
 18.30: szentmise: papok, papi hivatások  

PÉNTEK 
szeptember 4. 

köznap 
első péntek 

 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás  
 15.30: Cserti Gergő és Kisznér Piroska esküvője 
 17.30: gyóntatás 
 18.00: Jézus Szíve litánia 
 18.30: szentmise: élő áldozópap 

SZOMBAT 
szeptember 5. 

Kalkuttai Szent Teréz szűz 
emléknap 

 18.00: loretói litánia 
 18.30: szentmise: † áldozópap 

VASÁRNAP 
szeptember 6. 

Évközi 23. vasárnap 

   9.00: szentmise: † Margit (2. évf.) 
 11.00: szentmise: † Nagy István 
 18.30: szentmise 

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


 

S Z E N T M I S É K   R E N D J E   T E M P L O M U N K B A N 

Vasárnap 9.00, 11.00 és 18.30, 
Kedden és szerdán 8.00,  
Csütörtökön, pénteken és szombaton 18.30. 

Gyóntatás:  szerdán és csütörtökön szentmise előtt fél órával,  
  pénteken szentmise előtt egy órával.  

Irodai félfogadás:  
keddtől péntekig naponta 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig. 

 

 K Ö Z E L G Ő   E S E M É N Y E K 

Szeptember 12-én szombaton lecsópartira várjuk a kedves Testvéreket az 
előző évek szokásai szerint. Szervező Szelényi András, +3630 2510855. 

Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket a szeptember 19-én, szombaton 
tartandó Krisztinás napra. A Közösségépítő csoport a hagyományoknak 
megfelelően minden korosztály számára szervez programokat, melyek 
sorában közös ebéd is szerepel. Figyelemmel az elnyert pályázati 
támogatásra, elszámolási kötelezettségünkre, előzetes jelentkezést fogunk 
kérni. Részletes programot a jövő héten szórólapokon hirdetünk. 

„Uram, jó nekünk itt lenni!” (Mt 17,4b)  
Szeptember 21-én, hétfőn este 19.30-kor Krisztinavárosi esténken új 

plébánosunkkal, Tampu-Ababei József atyával beszélgetünk a Szent Gellért 
Iskola dísztermében, Kosciuszkó Tádé u. 3.  

Szeptember 29-én, kedden 11.15-kor a Farkasréti temetőben lesz 
márciusban elhunyt Vigassy Mihály atya, pápai prelátus temetése, aki 2002 
óta volt plébánosunk.  

Mindannyiunk egészsége érdekében kérünk mindenkit, hogy 
templomunkban és rendezvényeinken az érvényben lévő egészségügyi 

előírásokat maradéktalanul tartsa be! Kérjük, viseljetek arcmaszkot! 
Aki bármilyen betegségtünetet (rossz közérzet, hőemelkedés, láz, 

végtagfájdalom, köhögés, torokfájás, orrfolyás, nátha és influenza tünetei 
stb.) érez magán, vagy közvetlen hozzátartozójáról tudja ezt, 

 kérjük, maradjon távol összejöveteleinktől.  
Fertőtlenítő és egyéb higiénés eszközökről gondoskodunk. 

 

K I T Ü N T E T É S 

Szeretettel köszöntjük Depaula Flavio Silvio atyát, aki plébániánkat a 
járvánnyal terhes hónapokban vezette, abból az alkalomból, hogy a 
köztársasági elnök a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata 
kitüntetést adományozta neki, mint a Szentszék Magyarországi Nagykövetsége 
korábbi titkárának, a Magyarország és a Szentszék közötti kapcsolatok 
elmélyítését szolgáló tevékenysége elismeréseként.  

 
H I R D E T É S E K 

A napi szentmisék olvasmányai és további liturgikus részletek az Adoremus 
című, havonként megjelenő liturgikus zsebkönyvben találhatók. 

Miseszándékot a sekrestyében is lehet előjegyeztetni.  

A sekrestye külső ajtaját zárva tartjuk, a templom mindkét oldalsó ajtaja 
azonban, szombati és vasárnapi szentmisékre továbbra is nyitva lesznek. 

A nagycsütörtökön elmaradt olajszentelési szentmisére Bíboros 
Főpásztorunk szeretettel várja a kedves Testvéreket is augusztus 31-én, hétfőn 
10.30-ra az esztergomi bazilikába. 

Szeptember 1-én, kedden az iskolai Veni Sncte szentmise külön lesz az 
általános iskolás gyermekeknek valamint a gimnazistáknak: 8 órakor illetve 11 
órakor. 

Jövő vasárnap, szeptember 6-án újra lesz TAKI. 

Szeptember 15-től folytatódik az elsőáldozói hittan az oratóriumban 
keddenként. Az első alkalomra (szept. 15.) a szülőket várjuk szeretettel du. ½ 
5-re a templomba szülői értekezletre, azokat is, akiknek a gyermeke idén 
kezdené el felkészülést az elsőáldozásra, valamint azokat is, akiknek a 
gyermeke már az elmúlt tanévben elkezdte a felkészülést.  

Szeptember 16-tól bérmálkozói hittan indul (középiskolásoknak) 
szerdánként fél hatkor az oratóriumban. 

Szeptember 20-án, vasárnap délelőtt az Etalon Kiadó kínálja nekünk filmjeit 
és könyveit. 

Október 13-án, kedden este 7 órakor Katekumen csoport indul a plébánián, 
ahová szeretettel várjuk azokat a felnőtt testvéreinket, akik keresztség, az 
elsőáldozás illetve a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. 


