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Augusztus 2.. ÉVKÖZI 18. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A mai vasárnapra ajánlott evangéliumi rész sokrétű tanításából most csak az 
alábbiakat szeretném jobban a látókörünkbe hozni: 

- amikor Jézus tudomást szerez Keresztelő János haláláról, fontosnak tartotta, 
hogy egyedül elvonuljon egy kietlen helyre. Ugyan nem tudjuk pontosan, hogy ilyen 
"markánsabb" elvonulásra hányszor kerülhetett sor részéről, de máskor is 
olvashatunk arról, hogy egy-egy nagyobb eseményhez kapcsolódóan fontosnak 
tartotta, hogy a világ zajától elvonuljon, és az Atyával minőségi időt töltsön; 

- bár sok beteg is volt azok között, akik felkeresték Jézust a kietlen helyen 
elhagyva a komfortzóna kínálta biztonságos mikrokörnyezetüket, de többségük 
bizonyára "átlagos polgár" lehetett, akit szenvedélyesen foglalkoztatott Jézus 
személye, és amit általa felismertek az élet igazságából; 

- a csodálatos kenyérszaporítás után összeszedett tizenkét kosárnyi maradék 
kenyér összegyűjtéséhez azoknak a kosarát vehették igénybe, akiknek nem 
lehetett elegendő idejük, hogy a munkából először haza tudjanak menni, 
elrendezzék az otthoni teendőiket, és csak azután keljenek útra, hogy Jézussal 
találkozzanak. Ez a Jézussal való spontán találkozásuk nem hogy nem nehezítette 
meg az életüket, de még plusz hozadékát is megtapasztalhatták nagy csodálkozás 
közepette.  

A fenti gondolatok közül, melyik által érzem magamat megszólítva? Akkor 
válhatok én is Isten teremtő szeretetének az eszközévé, ha nem maradok 
közömbös iránta.                  József atya 

 

Budapest-Krisztinavárosi Havas Boldogasszony templom 
búcsúünnepe 

2020. augusztus 5. szerda 

  8.00-9.00: szentóra, utána szentségimádás egész nap.  

         12.00: örvendetes rózsafüzér 
         15.00: fájdalmas rózsafüzér 

19.15: ünnepi szentmise esperesi kerületünk papjaival együtt 

Dátum Plébániai program/Miseszándék Családi program 

VASÁRNAP 
augusztus 2. 

Évközi 18. 
vasárnap 

Évközi 18. hét 
Iz 55,1-3; Róm 8,35.37-39; Mt 14,13-21 

  9.00: szentmise: elhunyt Margit 
18.30: szentmise: Samu gyógyulása 

 
 
 
 

HÉTFŐ 
augusztus 3. 

 

köznap 

Jer 28,1-17; Mt 14,22-36 
  8.00: szentmise: elhunyt Gizella és István szülők 
  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
16.00-18.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 
 

KEDD 
augusztus 4. 

 
 

emléknap 

Vianney Szent János Mária áldozópap  

Jer 30,1-2.12-15.18-22; Mt 15,1-2.10-14 
 8.00: szentmise: elhunyt Ilona és Lajos szülők 
 9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 

 
 
 

SZERDA 
augusztus 5. 

 
főünnep 

Szűz Mária római főtemplomának felszentelése 
Havas Boldogasszony – templomunk búcsúja 

Zak 2,1-13; Jel 21,1-5a; Lk 11,27-28 
A liturgikus ünneplés rendjét külön hirdetjük! 

Az ünnepi szentmisén az új plébános bemutatása.  
Az irodai és a karitász félfogadás szünetel. 

 
 
 

CSÜTÖRTÖK 
augusztus 6. 

ünnep 

Urunk színeváltozása 
Dán 7,9-10.13-14 vagy 2Pét 1,16-19; Mt 17,1-9 

12.00: Dr. Destek Miklós temetése Farkasréten 
18.30: szentmise: papjaink és papi hivatások  

 
 
 

PÉNTEK 
augusztus 7. 
első péntek 

Szent II. Szixtusz pápa és társai, vértanúk 
Náh 2,1.3; 3,1-3.6-7; Mt 16,24-28 

  9.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
18.00: Jézus Szíve litánia. Alatta gyóntatás. 
18.30: szentmise: élő áldozópap 

 
 
 

SZOMBAT 
augusztus 8. 

emléknap 

Szent Domonkos áldozópap 
Hab 1,12-2,4; Mt 17,14-20 

18.30: szentmise: 

 
 
 

VASÁRNAP 
augusztus 9. 

 

Évközi 19. 
vasárnap 

1Kir 19,9a.11-13a; Róm 9,1-5; Mt 14,22-33 
  9.00: Templombúcsúnk ünnepi szentmiséje:  

Hálaadás Miklós és Judit 50. házassági 
évfordulóján 

10.00: keresztelő: Pflieger Izabella Ilona 
 18.30: szentmise: hálaadás 45. házassági 

évfordulón 

 
 
 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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

