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Szeptember 13. ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

„Az Úr legyen veletek!” köszönt minket minden szentmisén a pap. Ennek az 
üdvözlésnek gyönyörű jelentése van, amely talán nem is tudatosul bennünk. 

Már az Ószövetségben is megtalálhatjuk, Rut könyvében. Boász, egy zsidó ember 
köszönti háza népét e szavakkal. Boász elhatározta, hogy Rutot veszi feleségül, annak 
ellenére, hogy ő nem tartozott ahhoz a néphez, amellyel Isten szövetséget kötött. A 
misében Jézus köszönt minket ugyanezekkel a szavakkal. Minket, akik nem vagyunk 
szentek, mégis magához emel minket, hogy olyanok lehessünk, mint ő. Azzal, hogy 
elfogadjuk köszöntését és válaszolunk rá (És a Te lelkeddel!), elismerjük, hogy az Úr 
magáévá tett minket, ebből a kapcsolatból csak mi léphetünk ki.  (folytatás a 2.oldalon) 

H Í R E K 

Ma országos templomi perselygyűjtés van a Szentföld javára! 

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! 

Sajnálattal közöljük, hogy a Közösségépítő csoport által a szeptember 19-re 
tervezett Krisztinás nap a járványhelyzet miatt elmarad. Köszönet mindazoknak, akik 
eddig segítséget nyújtottak, feladatot vállaltak a szervezésben. Keressük azokat a 
lehetőségeket, amik az adott körülmények között közösség-megerősítőként 
működhetnek. 

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

Szeptember 21-e, hétfőn estére tervezett Krisztinavárosi esténket bizonytalan 
időre elhalasztjuk. 

Szeptember 29-én, kedden 11.15-kor lesz a Farkasréti temetőben Vigassy Mihály 
pápai prelátus, érdemes esperes atyának, a Regnum Marianum közösség volt 
házfőnökének temetése, aki 18 évig volt plébánosunk. Gyászmise templomunkban 
aznap 18.00 órakor lesz. Kérjük, ha nem okoz nehézséget, kegyeletüket virág helyett 
perselyadománnyal fejezzék ki. 

Az Újszövetségben Gábriel arkangyal köszöntötte Máriát ezekkel a szavakkal: „Az 
Úr van teveled”. Ez a köszöntés jelzi, hogy Mária szíve Isten lakhelye. Számunkra sem 
lehet elég, hogy életünkben ne tegyünk rosszat. Isten minden nap arra hív minket, 
hogy szeressük felebarátunkat, úgy, ahogy Jézus szeretett minket. Erre azonban, csak 
akkor lehetünk képesek, ha az Úr velünk van, mert az ő szeretete soha nem fogy el, 
szemben a miénkkel, ami igen csak korlátozott. 

A köszöntésnek és a rá adott válaszunknak még egy nagyon fontos üzenete van. 
Keresztények vagyunk, akik a feltámadt Jézust követjük. Köszöntésünk tehát egyben 
hitvallás is. Hiszünk a feltámadott Úrban, aki velünk lehet, mert él. Ezek után nem 
tekinthetünk egymásra másként, mint olyan emberekre, akiket Jézus megszentelt, és 
visszaküldött a világba, hogy másoknak is elvigyük az örömhírt. 

A köszöntés fontosságát jelzi, hogy ötször hangzik el a szentmisében, és mi ötször 
valljuk meg, hogy mi azok vagyunk, akikkel az Úr van, imánk közös. Az is lényeges, hogy 
mikor hangzik el a szentmisében ez a köszöntés. 

Először a szentmise kezdetén, hiszen Jézus megígérte, hogy, ahol ketten, vagy 
hárman összejönnek az Ő nevében, ott van velük. Ezzel emlékeztetjük tehát egymást, 
hogy az Ő nevében jöttünk össze. 

Másodszor az evangélium hirdetése előtt, hiszen azt kívánjuk, hogy az Ő jelenléte 
köztünk segítsen meghallani, és életre váltani tanítását. 

Harmadszor az eukarisztikus ima kezdetén, hiszen az áldozat bemutatása Jézus 
nélkül nem lehetséges. Ő az egyetlen, aki áldozatul adhatja magát az Úrnak. És ezért 
nagyon fontos, hogy azok vegyenek részt rajta, akikkel az Úr van. 

Negyedszer a béke jele előtt, hiszen Jézus az, aki tartós békét adhat nekünk. 

Az utolsó alkalom a záró áldás előtt van. Az áldással kapjuk küldetésünket, hogy a 
világban másokat szolgáljunk Isten Igéjével, szeretetben. Ehhez nagy szükségünk van 
Jézus segítségére, bölcsességére, társaságára, szeretetére. 

„Az Úr legyen veletek” egyszerű köszöntés, de benne van a hitvallásunk, a 
megerősítés, a meghívás, az elismerés, a küldetés. Kezdjük minden reggel ezzel a 
napunkat, és este fejezzük be ezzel: Az Úr velünk van! Vele éljük a nap minden percét, 
úgy, hogy mások is megtudják: az Úr velünk van!       József atya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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! 

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


 

Dátum Plébániai program/Miseszándék 

VASÁRNAP 
szeptember 13. 

Évközi 24. vasárnap 

   9.00: szentmise: † Szülők és nagyszülők 
Veni Sancte 

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

HÉTFŐ 
szeptember 14. 
A Szent Kereszt 
felmagasztalása 

ünnep 

Hétfőnként nincs szentmise templomunkban!  
Nincs irodai ügyfélfogadás! 

Templombúcsú egész napos szentségimádással és 
 19.15-kor koncelebrált ünnepi szentmisével 

 a Táltos utcai Szent Kereszt templomban. 

KEDD 
szeptember 15. 

A fájdalmas Szűzanya 
emléknap 

   8.00: szentmise: † György 
 11.15: Nagy Tiborné temetése a Farkasréti temetőben 
 13.30: szentmise: † Nagy Tiborné, Zsuzsanna 
 16.30: az elsőáldozásra készülők szülői értekezlete a 

templomban 
 18.00: loretói litánia 
 Irodai ügyfélfogadás 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig 

SZERDA 
szeptember 16. 

Szent Kornél pápa és 
Szent Ciprián püspök 

vértanúk 
emléknap 

   7.30: gyóntatás 
   8.00: szentmise: 
 17.30: bérmálkozásra készülők szülői értekezlete az 

oratóriumban 
 Irodai ügyfélfogadás 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig 
 Karitász ügyfélfogadás 15.00-17.00 óráig 

CSÜTÖRTÖK 
szeptember 17. 

Bellarmin Szent Róbert 
püspök és egyháztanító 

köznap 

 12.00: Várhalmi Szilvia temetése a Farkasréti temetőben 
 18.00: gyóntatás 
 18.30: szentmise: † Erzsébet és Miklós szülők 
 Irodai ügyfélfogadás 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig 

PÉNTEK 
szeptember 18. 

köznap 

 10.00-12.00: irodai ügyfélfogadás 
 15.00-17.00: irodai ügyfélfogadás  
 10.30: Herendi Ferenc temetése a Farkasréti temetőben 
 17.30: gyóntatás    
 18.30: szentmise: Erika gyógyulása 
 Irodai ügyfélfogadás 10.00-12.00 és 15.00-17.00 óráig 

SZOMBAT 
szeptember 19. 

köznap 

   9.30: a Krisztinás nap elmarad! 
 18.00: loretói litánia 
 18.30: szentmise:  

VASÁRNAP 
szeptember 20. 

Évközi 25. vasárnap 

   9.00: szentmise: † Szülők  
 11.00: szentmise: 
 18.00: vesperás 
 18.30: szentmise: † Szülők 

 

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 a keresztség, az elsőáldozás, 
illetve a bérmálás szentségében szeretnének részesülni. 

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. 

Vasárnaponként 18.00 órakor vesperást énekelünk a templomban. 

Miseszándékot a sekrestyében is lehet előjegyeztetni.  

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

Istentől megáldott vasárnapot és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 


