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Szeptember 27. ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A héten lesz Mihály atya temetése. Amikor a számunkra kedves személyek 
elvesztésével szembesülünk, még jobban el tudnak bizonytalanítani az olyan 
kérdések, amik Isten szándékára utalnak. Kétségtelen, hogy nem tudunk minden 
kérdésünkre választ találni a Szentírásban, de arra egyértelműen ad útmutatást az 
Isten, hogy hogyan viszonyuljunk a földi és az örök életünkhöz. A szüleink, 
nevelőink, lelkipásztoraink és jó barátaink, mint Isten küldöttei, ennek az isteni 
útmutatásnak a megértésében töltenek be meghatározó szerepet. Vegyünk példát 
Mihály atya és a többi Küldött életéből, törekedjünk mi is hitelesen tolmácsolni 
Isten bátorító szavait a körülöttünk élőknek, és ezáltal Pál apostol alábbi mondata 
még inkább szól nekünk is: „Ugyanazt a lelkületet ápoljátok magatokban, amely 
Krisztus Jézusban volt.”  

       József atya    

H I R D E T É S E I N K 

E héten kedden 11.15-kor lesz Vigassy Mihály atya temetése a Farkasréti 
temetőben. Gyászmise aznap este 6 órakor lesz templomunkban. Aznap a délelőtti 
irodai félfogadás, valamint a délutáni hittanórák elmaradnak!  

Októberben, a Szűzanya hónapjában naponta keddtől vasárnapig rózsafüzért 
imádkozunk templomunkban este ¾ 6-kor. 

Október 3-án, szombaton délelőtt felnőtt hittancsoportokat indítunk a 
templomban, 9:00-kor Bibliai katekézis, 10:30-kor Isten közelében az Egyházban 
témában. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 

Október 4-én, vasárnap Péter-fillérek gyűjtése lesz Szentatyánk céljaira. 

Október 4-én, vasárnap a 11 órai szentmise keretében szolgáltatjuk ki a 
Betegek szentségét, előtte csütörtökön és pénteken délután 5 órától lesz 
gyóntatás.  

Október 7-től ismét lesz rendszeres csendes Szentségimádás templomunkban 
szerdánként 17 órától 19 óráig. Éljünk rendszeresen az Úrral való találkozás 
lehetőségével! 

Dátum Liturgikus események 

SZOMBAT 
szeptember 26. 

Szent Kozma és Damján 
vértanúk - köznap 

Az idegen nyelvű lelkipásztori szolgálatok találkozója: 
18.00: Nemzetek miséje a Szent István Bazilikában 

 18:00 Lorettói litánia 
 18:30 szentmise: † családtagok 

VASÁRNAP 
szeptember 27. 

Évközi 26. vasárnap 

   9:00 szentmise: † Erzsébet és János szülők  
 11:00 szentmise: † Margit 
 18:00 vesperás 
 18:30 szentmise: † János 

HÉTFŐ 
szeptember 28. 

köznap 
 

KEDD 
szeptember 29. 

Szent Mihály, Szent Gábor 
és Szent Rafael főangyalok 

ünnep 

   8:00 szentmise: beteg Mária édesanya 
 11:15 Vigassy Mihály atya temetése Farkasréti 

temetőben 
 18:00 gyászmise Vigassy Mihály atyáért 

SZERDA 
szeptember 30. 

Szent Jeromos áldozópap 
emléknap 

   7:30 gyóntatás 
   8:00 szentmise: hála gyermek felgyógyulásáért 

CSÜTÖRTÖK 
október 1. 

Lisieux-i Szent Teréz  
szűz és egyháztanító 

emléknap 

 17:00 gyóntatás – előkészület a betegek szentségére 
 17:30 a Rózsafüzér társulat közösen végzi a 

templomban az első októberi rózsafüzért. 
 18:30 szentmise: papok és papi hivatások 

PÉNTEK 
október 2. - első péntek 

Szent Őrzőangyalok 
emléknap 

 10:30 Dr. Boros Márta temetése gyászmisével a 
Magyar szentek templomában 

 17:00 gyóntatás – előkészület a betegek szentségére 
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: élő áldozópapok 

SZOMBAT 
október 3. 

Boldog Bogdánffy Szilárd 
püspök és vértanú 

 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: élő áldozópapok 

 

VASÁRNAP 
október 4. 

Évközi 27. vasárnap 

   9:00 szentmise: tragikus módon elhunyt Zsuzsanna 
 11:00 szentmise: † Katalin és Zsigmond szülők 

a betegek szentségének kiszolgáltatása 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: † Ildikó 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

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


 
A Rózsafüzér Társulat imaszándékai - 2020. október 

Tengernek csillaga imacsoport: Rózsafüzér Királynője, járj közben értünk, 
hogy minél többen fedezzük föl a rózsafüzér nagy ajándékát, ami segít minket 
akkor is, ha nincsenek szavaink, vagy kiégettnek érezzük magunkat! 

Szent László imacsoport: Mennyei Atyánk, védelmezd Magyarországot 
különösen a koronavírus idején és segítsd, idős, beteg, egyedül élő 
testvéreinket!  Add meg nekik a Beléd és az örök életbe vetett feltétlen bizalom 
és hit kegyelmét ! 

Lisieuxi Szent Teréz Imacsoport: Egyetemes: A világi hívek küldetéséért az 
Egyházban: Imádkozzunk, hogy a keresztség révén a világi hívek, különösen a 
nők, minél szélesebb körben vállalhassanak felelősséget az Egyházban. 

 
 

 

Vasárnapi gondolatok (folytatás)  

 

 

 

 

 

 

 

K Ö S Z Ö N J Ü K . . . 

 ...mindazoknak, akik a zárlat ideje alatt is adakoztak templomunk és plébániánk 
fenntartására, működési költségeire. Ez csak részben pótolja tervezett éves 
költségvetésünket, ezért továbbra is kérjük szeretettel a kedves Testvéreket, 
hogy tegyenek eleget egyházunk kérésének, és bevételeik  
1 százalékát önkéntes Egyházi hozzájárulásként fizessék be plébániánk javára, 
a CIB Banknál vezetett 10700419-65647879-51100005 számú folyószámlánkra, 
(IBAN HU16 1070 0419 6564 7879 5110 0005) vagy készpénzben az irodában, 
illetve a sekrestyében. 

S Z O L G Á L A T O K   R E N D J E  

SZENTMISÉK:  
vasárnap     9.00,   11.00  és  18.30,  
kedden és szerdán  8.00,  
csütörtökön, pénteken és szombaton    18.30.  

Rendszeres gyóntatás:  
szerdán és csütörtökön a szentmise előtt fél órával,  
pénteken szentmise előtt egy órával.  

Templomunk nyitvatartása (szentmiséken kívül): 
szerdán és csütörtökön délután 17.00 órától 
pénteken, szombaton és vasárnap 16.00 órától 
szombaton délelőtt 8.00-tól 12.00-ig is. 

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

Karitász félfogadás: szerdán 15.00-17.00 óráig.  

H I T T A N Ó R Á K   R E N D J E    

Elkezdődött az elsőáldozók és a bérmálkozók felkészítése az oratóriumban. Még lehet 
csatlakozni. Akik már előző tanévben is jártak hittanra, valamint a középiskolás 
cserkészeink, szkólásaink és ministránsaink karácsony táján bérmálkozhatnak (őket is 
várjuk hittanra):  

elsőáldozók, kezdők . . . . . . . . . keddenként 16:30 
elsőáldozók, másodévesek . . . keddenként 18:00 
bérmálkozók  . . . . . . . . . . . . . . szerdánként 17:30  

J Ó   T U D N I . . . 

Agapé helyett, a vasárnap 9 órai szentmisék után szabadtéri beszélgetésre 
szeretettel hívunk és várunk mindenkit újra, bár ételt-italt egyelőre nem 
kínálunk – hogy mindenki következetesen, ott is viselje arcmaszkját!  

A honlapról elérhető plébániánk naptára, amelyet saját naptáraink közé is fel 
lehet venni.  

A vasárnapi szentmiséken újra van TAKI a kisebb gyermekeknek.  

Miseszándékot a sekrestyében is lehet előjegyeztetni.  

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

A Szűzanya Immaculata szobrát a parkolóból restaurálás céljából elszállították. Előre 
láthatólag jövő év júniusában kerül vissza a helyére 

Követve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedését, 
kérünk mindenkit, hogy az érvényben lévő egészségügyi 
előírásokat mindenütt és minden helyzetben tartsa be!  
Kérjük, viseljenek arcmaszkot nyílt és zárt térben egyaránt! 
Törekedjenek biztonságos, kb. 1,5 méteres távolság tartására! 
Kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett eszközökkel! 

Aki bármilyen betegségtünetet, akár csak rossz közérzetet érez, illetve 
közvetlen hozzátartozójánál észlel, maradjon otthon, és ne jöjjön közénk! 


