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Húsvét 2. vasárnapja – AZ ISTENI IRGALMASSÁG VASÁRNAPJA 

Tamás nem volt jelen, amikor feltámadása után Jézus első ízben jelent meg az 
egybegyűlt apostoloknak. A többiek eufórikus élménybeszámolója benne inkább 
fokozta a felgyülemlett kételyeket, semhogy eloszlatta volna azokat. Amikor Jézus 
másodszor jelenik meg az apostoloknak, Tamástól nem kéri számon, hogy miért nem 
volt együtt a többiekkel előző alkalommal. De még csak azt sem, hogy utána járt-e, 
hogy meggyőződjön az apostoltársaktól hallott események valódisága felől, hanem 
ugyanazt kínálja fel neki is, mint apostoltársainak: a hitben való megerősödést. Ugyan 
lehetősége lett volna ezt megélnie a többiek tanúságtétele alapján is, de a belső 
kételyek árnyékában ehhez nem volt elég ereje. „Ezeket pedig azért írták le, hogy 
higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hit által az ő nevében életetek 
legyen.” (Jn 20,31) Most, amikor János apostol tanúságtétele által mi is tudomást 
szerzünk Jézus feltámadásáról, az Úr minket is hív, hogy a kételyeink fogságából 
lépjünk ki a hit világosságára! 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Szombattól, április 17-től ismét részt lehet venni a templomban a szentmisén. Az esti misék 
18(!) órakor lesznek (hétköznap és hétvégén egyaránt). A vasárnapi szentmise közvetítési 
lehetőségéről egy későbbi időpontban tájékoztatjuk a Testvéreket. Egyúttal köszönetet 
mondunk a közvetítést biztosító „stábnak” eddigi szolgálatáért!  

Kedves (kis)gyerekes Családok, kedves Szülők! A Közösségépítő csoport szervezésében 
szeretettel várunk Benneteket április 17-én, szombaton este fél 9-re egy zoomos 
találkozóra, beszélgetésre. A téma: Teremtésvédelem = Keresztény környezetvédelem? - 
Mi dolgunk nekünk ezzel? A témát felvezeti Aratóné Annamari. Kérjük azokat az érdeklődő 
szülőket, akik nem kaptak meghívót, jelentkezzenek a csermak.judit@gmail.com címen. 

Április 19-én, hétfőn este 19:30-kor a Krisztinavárosi esték sorozatában Seidl Tibor és 
Krisztián Hauszmann Alajos életéről és munkásságáról tart előadást a virtuális térben, 
Építész a Századfordulón címmel: www.krisztinatemplom.hu;      /havasboldogasszony 

Ezen a héten kezdődik a jövő tanévre való beiratkozás. Ekkor kell bejelenteni a szülőknek 
– ha az előző év(ek)ben ezt nem tették meg -, hogy gyermekük számára kérik a katolikus 
hit- és erkölcstan oktatását. Kérjük a szülőket és a családokat, hogy éljenek ezzel a 
lehetőséggel, és osszák meg saját köreikben is a hitoktatás fontosságát. A katolikus.hu 
oldalon elérhető anyagok, illetve szülői tájékoztatók szabadon felhasználhatók! 

 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT 2. VASÁRNAPJA 
Az isteni irgalmasság 

vasárnapja,  
április 11. 

(!) 9:00 közvetített szentmise: egyházközségünkért; 
élő Fausztináért; élő Mártáért; † Juditért 

10:00 – 12:00: a templom nyitva  
15:00 – 17:00: a templom nyitva  

HÉTFŐ,  
április 12. 

(Szent I.Gyula pápa) 

Napi miseszándék: élő és † családtagokért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

KEDD, 
április 13. 

(Szent I.Márton pápa) 

Napi miseszándék: † Istvánért és † családtagokért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  
13:00: Gaál György temetése a Farkasréti temetőben 

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZERDA,  
április 14.  

(Szent Tibor) 

Napi miseszándék: élő Tamásért, Mátéért és Donátért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

(!) 15:00 – 18:00: csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
április 15. 

Napi miseszándék: † Tiborért és Franciskáért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva  

PÉNTEK, április 16. 
(Soubirous Szent Mária 

Bernadett,  
Szent Labre Benedek) 

Napi miseszándék: † Zsigmond édesapáért 
10:00 – 12:00: a templom nyitva  

15:00 – 17:00: a templom nyitva 

SZOMBAT,  
április 17. 

  8:00 – 12:00: a templom nyitva  

16:00 órától a templom nyitva 
(!) 18.00 szentmise: † Vilmáért és szüleiért 

HÚSVÉT 3. 
VASÁRNAPJA, 

április 18. 

  9:00 szentmise: élő Zsuzsannáért születésnapjára 
11:00 szentmise: egyházközségünkért; † Gizelláért 

16:00 órától a templom nyitva 
(!) 18.00 szentmise: † Kálmán lelkipásztorért 

 

Kérünk mindenkit, hogy a templomban is használja a kézfertőtlenítőt!  
 
 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a járványügyi korlátozásoknak 
megfelelően, figyeljenek az előírt védőintézkedések megtartására,  

és éljenek a védőoltás lehetőségével is! 
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