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December 13. Advent 3. vasárnapja 

Vasárnapi gondolatok 

Ha egy telefont, egy autót, vagy más ipari terméket kezdünk el használni, 
előbb-utóbb szeretjük megismerni annak egyedi tulajdonságait, és a tényleges 
kapacitását. A Teremtő arra bíztat bennünket, hogy fedezzük fel a saját 
tulajdonságainkat is, és „maximális kapacitásunk” szerint éljünk. Ehhez 
azonban, mint ahogy az ipari termékeknél is szükség van energiaforrásra, úgy 
számunkra is szükségünk van kegyelmi forrásokra. Azt tapasztaljuk, hogy a 
magunk adottságai és tudása még kevés ahhoz, hogy teljes életet tudjunk élni. 
A mai vasárnap, a Gaudete vasárnap feltárja számunkra a Teremtő szándékát. 
Az ÉLET nem csak annyi, amennyit a tapasztalati világunk meríteni tud belőle, 
hanem annál sokkal több. A Messiás küldetése nem pusztán a földön 
megtapasztalt igazságtalanság „kiigazításáról” szól, hanem az élet teljességére 
való meghívásról is: a teremtett világ (és benne az ember) teljes harmóniára 
van rendeltetve, és erre mi is meghívást kaptunk. Ennek ismeretében, az 
Istenbe vetett hit reményünk és örömünk forrásává tud válni. Ne engedjük, 
hogy a gonosz kifosszon bennünket, és reményvesztetté válva az életet 
legfeljebb „csak elszenvedni” kényszerüljünk, hanem kérjük az Úrtól a hit 
ajándékát, hogy szívünk örömmel és reménnyel teljen el.  

József atya 

H I R D E T É S 

Vasárnap a 9 órai szentmise után a gyerekek karácsonyfadíszek készítéséhez 
anyagokat vihetnek haza. Segítő linket 11 órától a honlapon lehet találni. A 
december 20-i szentmise kezdetére elhelyezhetik az oltár lépcsőjén az 
alkotásokat, a mise után pedig hazavihetik. A készítők apró jutalomban 
részesülnek. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
december 13. 

Advent III. vasárnapja 
Szent Lúcia 

  9:00 szentmise: † Longauer Imre 
11:00 szentmise: † Vera, Nándor, Éva és László 

 
18:00 vesperás 
18.30 † Lehel édesapa, nagypapa 

HÉTFŐ 
december 14.  

Keresztes Szent János  
áldozópap és egyháztanító 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: † szülők, rokonok 
 

KEDD 
december 15.  

Boldog Brenner János 

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: élő Géza és Gábor 

SZERDA 
december 16.  

Szent Adelhaid-Etelka 

6:20 Úrangyala 
6:30 szentmise: † Anikó 

utána gyóntatás 
10:00 Ovenden Zoltán temetése a Farkasrét, Hóvirág  

utcai ravatalozóból 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK 
december 17.   

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: † szülők és testvérek 

 
18:00 gyóntatás  

PÉNTEK 
december 18.   

  6:20 Úrangyala  
  6:30 szentmise: élő plébános 
  9:45 Hanák Imréné temetése a Farkasréti temetőben 
11:15 Sztankovits Béláné temetése a Farkasréti 

temetőben 
18:00 gyóntatás  

SZOMBAT 
december 19.   

 

17:00 bűnbánati liturgia, gyóntatás 
18:30 szentmise: hálaadás, 75. születésnapon 

VASÁRNAP 
december 20. 

Advent IV. vasárnapja 
Szent Teofil 

  9:00 szentmise: † Zoltán, temettük 16-án 
11:00 szentmise: † Mária és Kata munkatársaink 

 
18:00 vesperás 
18.30 † Dezső 

  

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt (nem lezárt) 
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen!  

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


 

Á D V E N T I   H I R D E T É S E I N K 

Ádventben, december 23-áig a szokásos hétköznapi szentmisék helyett hétfőtől 
péntekig roráte szentmisék vannak reggel ½ 7-kor, de előtte 10 perccel kezdünk az 
Úrangyala elimádkozásával.  

Gyóntatás szerdán a roráte szentmise után, csütörtökön és pénteken este 6 órától 

lesz.  

December 19-én szombaton délután 5 órakor bűnbánati liturgia és gyóntatás lesz. 

December 26-án, Szent István első vértanú ünnepén a 11 órai szentmise 
keretében a bérmálás szentségében részesülnek felkészült testvéreink. 

 

K Ü L Ö N F É L É K 

Köszönetet mondunk a kedves Testvéreknek az idei egyházi hozzájárulásuk 
befizetéséért, valamint a plébániánkat támogató adományaikért. A 
hozzájárulás készpénzzel a sekrestyében vagy az irodában rendezhető, 
valamint csekken vagy banki átutalással. 

Szeptemberre tervezett Krisztinás napunk programjait a Közösségépítő 
csoport részletekben, online módon szervezi meg. Következő eseményeink: 
December 16-án, szerdán Szentségimádás 17-19 óráig.  
December 19-én, szombaton délelőtt 10-től torna a Dankó családdal. „Nem 
tudjátok, hogy testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma, akit Istentől 
kaptatok?” (1Kor 6,19) Felelősségünk van testünk állapotáért. Gyertek tornázni! 

További részletek a következő oldalon. 

 

„Minden forrásom belőled fakad…” (Zsolt, 87,7) 

KRISZTINÁS NAP (5.) 

December 16-án, szerdán 17-19 óra között: 

Szentségimádás 

Mindenkit hívunk a csendes, adventi Szentségimádásra, elmélyedésre ebben a 
megszokott óránkban. Aki személyesen nem tud részt venni, az a Plébánia honlapján 
és Facebook-oldalán kapcsolódhat be. 

 

 
 

KRISZTINÁS NAP (6.) 

December 19-én, szombaton 10 órától  

Torna a Dankó családdal 

„A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb 
nevelőeszköze.” (Szent-Györgyi Albert) 
 

        

Online kapcsolódási lehetőség: 

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

Mindenkit szeretettel várunk! 

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

