
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.   XIX/44. szám 

Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697           2020. október 18. 

E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com          Mindszent hava 

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

Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 

 

 

 

 

 
 

 

 

Október 18. ÉVKÖZI 29. VASÁRNAP 

Vasárnapi gondolatok 

A misszió hallatán a legtöbbször talán az olyan távoli országokra gondolunk, ahol a 
misszionáriusok embert próbáló körülmények között küzdenek az őserdő vagy a 
sivatag kihívásaival. Kétségtelen, hogy elismerésre méltó azok áldozatvállalása, akik 
ilyen körülmények között viszik el a távoli népekhez Isten kinyilatkoztatott 
tanítását, de nem feledkezhetünk meg a környezetünkhöz szóló küldetésünkről 
sem. Keresztségünknél fogva, ami által Krisztus egyházának lettünk a tagjai, az 
apostoloknak szóló krisztusi küldetés: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az 
evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) egyben nekünk is szól. A mai kor 
embere éppúgy éhezi és szomjazza az igazságot, és ugyanúgy vágyik a békére és a 
tiszta szeretet megismerésére, de a megértés hiánya miatt a gonosz kifosztja őt: 
„Amikor valaki hallja a mennyek országának igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és 
elragadja azt, ami szívébe van vetve: ez olyan, mint akinél az útfélre hullott a mag.” 
(Mt 13,19). Bár sokakról mondhatnánk, hogy a családi háttere és a neveltetése 
lehetőséget biztosít számukra az Örömhír megismerésére és annak megértésére, sok 
keresztény mégis milyen borúlátó, és a szíve aggódással és reménytelenséggel van 
tele. Ezért fontos tudnunk, hogy amikor Jézus azt mondja apostolainak, hogy 
„Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek.”, azt nekünk is mondja, 
valamint hozzá teszi: „Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja.” (Jn 14,27). Az Úr 
békéjével a szívünkben akarjunk élni, és ily módon is hirdessük a világnak Isten 
üdvözítő szeretetét!  

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Ma országos gyűjtés van a missziók javára, nagylelkű adományaikat köszönjük! A 
Szentatya missziós vasárnapra kiadott körlevelét a hirdető táblán és elektronikusan is 
olvashatják. 

Szerdánként rendszeres csendes Szentségimádás van templomunkban 17 h-tól 19 h-ig.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

SZOMBAT 
október 17. 

Antiochiai Szent Ignác 
püspök és vértanú 

emléknap 

 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Margit 

VASÁRNAP 
október 18. 

Évközi 29. vasárnap 
A missziók vasárnapja 

   9:00 szentmise: † Ágnes 
 11:00 szentmise: † lelkipásztorok 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: † Árpád 

HÉTFŐ 
október 19.  

 

KEDD 
október 20. 

   8:00 szentmise: † Ilona és Vendel szülők 
 17:45 rózsafüzér 

SZERDA 
október 21. 

Boldog IV. Károly király  

   7:30 gyóntatás 
   8:00 szentmise: † Imre és Margit szülők, † családtagok 
 17:00 - 19:00 csendes szentségimádás. Közben: 
 17:45 rózsafüzér 

CSÜTÖRTÖK 
október 22. 

Szent II. János Pál pápa 

18:00 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † Klára és Miklós szülők 

PÉNTEK 
október 23. nemzeti ünnep 

Kapisztrán Szent János 
áldozópap - emléknap 

 17:30 gyóntatás  
 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: hálaadás kilencven évért 

SZOMBAT 
október 24. 

 17:45 rózsafüzér 
 18:30 szentmise: † családtagok 

VASÁRNAP 
október 25. 

Évközi 30. vasárnap 

   9:00 szentmise: † Lívia 
 11:00 szentmise: † szülők és nagyszülők 
 17:45 rózsafüzér  
 18:30 szentmise: beteg Mária édesanya 

Templomi hittanórák:  
- óvodások péntekenként 16:00 (ezen a héten, okt. 23-án elmarad) 
- elsőáldozók I. keddenként 16:30; elsőáldozók II. keddenként 18:00 
- bérmálkozók szerdánként 17:30   

Az útkeresők, a felnőttek, valamint a sajátos igényűek hittanórái kéthetenként 
vannak, legközelebb október 30-án, illetve 31-én. Részletek a jövő héten.   

Istentől megáldott vasárnapot, és sok kegyelmet kívánunk a következő hétre! 

Kérjük, viseljenek arcmaszkot, és törekedjenek biztonságos 
távolságtartására! Kezüket fertőtlenítsék a kihelyezett eszközökkel. 

Irodai félfogadás: keddtől péntekig 10:00-12:00 és 15:00-17:00 
Karitász félfogadás: szerdán 15:00-17:00 
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