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Szeptember 6. ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

Az ősz beköszöntével, a természetben látszólag mintha óriási változások 
vennék kezdetét, valójában csak folytatódik, ami a korábbi évszakokban is volt, 
csak azt könnyebben fogadtuk: az ÉLET újjá rendeződése. Tavasszal és nyáron 
szintén egy-egy újjá rendeződésnek lehetünk a tanúi, de amikor a virágban 
pompázó természet, valamint a szellő lágy fuvallata elkápráztat bennünket, 
könnyen megfeledkezünk arról, hogy ennek milyen előfeltételei vannak. Amint 
a gabonaszem, ahhoz, hogy termést hozzon, először a földbe kell, hogy hulljon, 
úgy ősszel azon jelenségnek lehetünk a részesei, amit az ÉLET újjá 
rendeződésének is tekinthetünk. Vegyünk példát a természetből, és a magunk 
lelki életét is rendezzük újjá, ezzel is előkészítve a húsvéti újjá éledést, amire 
meghívást kaptunk.          József atya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre!

 

Dátum Plébániai program/Miseszándék 

VASÁRNAP 
szeptember 6. 

Évközi 23. vasárnap 

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

HÉTFŐ 
szeptember 7. 

Szent Márk, István és 
Menyhért kassai vértanúk 

emléknap 

Mostantól hétfőnként nincs szentmise 
templomunkban!  

Aki (októberi, decemberi) hétfői napra jegyeztetett 
miseszándékot, kérjük, jöjjön a sekrestyébe! 

Irodánkban hétfői napokon nincs félfogadás! 

KEDD 
szeptember 8. 

Szűz Mária születése, 
Kisboldogasszony 

köznap 

   8.00: szentmise: † szülők 
 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás 

SZERDA 
szeptember 9. 

köznap 

   7.30: gyóntatás 
   8.00: szentmise: † Roland 
 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai és karitász ügyfélfogadás 

CSÜTÖRTÖK 
szeptember 10. 

köznap 

 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás  
 18.00: gyóntatás 
 18.30: szentmise: élő Zsomi   

PÉNTEK 
szeptember 11. 

köznap 

 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás  
 17.30: Antal Csaba és Kiss Beatrix esküvője 
 18.00: gyóntatás 
 18.30: szentmise: † Jenő 

SZOMBAT 
szeptember 12. 

Szűz Mária szent neve 
emléknap 

 11.00-15.00: lecsóparti a plébániakertben 
 16.00: Eller Gábor és Tancsik Annamária 

esküvője 
 18.00: loretói litánia 
 18.30: szentmise: † Mária édesanya 

VASÁRNAP 
szeptember 13. 

Évközi 24. vasárnap 

   9.00: szentmise: † Szülők és nagyszülők 
Veni Sancte 

 11.00: szentmise: † Zoltán 
 18.30: szentmise: † Ámon Ottó 

Követve a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia intézkedését 
kérünk mindenkit, hogy templomunkban és rendezvényeinken az 
érvényben lévő egészségügyi előírásokat maradéktalanul tartsa be! 
Kérjük, viseljenek arcmaszkot nyílt és zárt térben egyaránt! 
Törekedjenek biztonságos, kb. 1,5 méteres távolság tartására! 

Fertőtlenítő és egyéb higiénés eszközökről gondoskodunk:  
– kérjük, használják is ezeket! 

Aki bármilyen betegségtünetet, hőemelkedést, köhögést, torokfájást, 
náthát, végtagfájdalmat, vagy akár csak rossz közérzetet érez,  

illetve közvetlen hozzátartozójánál észlel,  
maradjon otthon, és ne jöjjön el rendezvényeinkre! 

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


 

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. 

Szeptember 14-én, hétfőn, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén 
egész napos szentségimádással ünneplik a templom búcsúját a plébániánkhoz 
tartozó Táltos utcai Szent Kereszt templomban. A 19.15-kor kezdődő, 
koncelebrált ünnepi szentmisére szeretettel várják esperesi kerületünk papjait 
és híveit! 

Szeretettel várjuk a kedves Testvéreket szeptember 19-én, szombaton 
fél tízre, a Krisztinás napra. Figyelemmel a járványügyi helyzetre és pályázati 
elszámolási kötelezettségünkre, a részvevőktől előzetes jelentkezést kérünk 
e-mailban a csermak.judit@gmail.com címre, vagy a (hátoldalán kitöltött) 
szórólap leadásával. Sós és édes süteményeket a szervezők köszönettel 
fogadnak. Részletek a programokról szórólapunkon! 

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

 „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. A részvevőktől előzetes jelentkezést 
kérünk e-mailban a g.peremy@gmail.com címen, vagy a (hátoldalán kitöltött) 
szórólap leadásával. 

Szeptember 29-én, kedden 11.15-kor lesz a Farkasréti temetőben Vigassy 
Mihály pápai prelátus atya temetése, aki 18 évig volt plébánosunk.  

 

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, 
vagy készpénzben az irodában illetve, a sekrestyében. 

 

 

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. 

 
H I T T A N   T E M P L O M U N K B A N 

Szeptember 15-től keddenként folytatódik az elsőáldozói hittan az 
oratóriumban. Az első alkalomra (szept. 15.) szeretettel várjuk a szülőket 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. 

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. 

 
J Ó   T U D N I 

Vasárnaptól, szeptember 6-ától újra lesz TAKI a kisebb gyermekeknek. 

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