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Húsvét 3. vasárnapja  

,,Ezeket mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, amit 
rólam Mózes törvényében, a prófétákban és a zsoltárokban írtak.'' – olvashatjuk a mai 
evangéliumban. Jézus azokra az írásokra hivatkozik, amelyeket rendszeresen olvastak fel 
vagy hallgattak meg évről évre akár több alkalommal is, de mégsem értettek meg teljesen. 
Hallgatták Jézust, és szemtanúi voltak a sok csodának, de tapasztalták, hogy a bennük élő, 
a megjövendölt messiási időkre vonatkozó “hiányos jövőkép” sajnos nem valósult meg. 
Bár tudták, hogy nagy változásra van szükség ahhoz, hogy a megtapasztalt szenvedéstől 
meg lehessen szabadulni, azt nem tudták megérteni, hogy ez egy még nagyobb szenvedés 
árán tud megvalósulni. Pedig a messiási időkről szóló jövendölések ezt a valóságot tárják 
az olvasó/hallgató elé. Most rajtunk a sor, hogy megértsük, miért vállalta Isten, hogy 
beteljesíti az előre megjövendölt kereszthalált és feltámadást. Ennek felfogása teszi 
érthetővé Jézus alábbi szavainak megértését, hogy az ránk is vonatkozik: “Meg van írva, 
hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel kell támadnia a halálból. Nevében 
megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni Jeruzsálemtől kezdve minden népnek. Ti tanúi 
vagytok ezeknek. Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét.” 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Mostantól ismét részt lehet venni a templomban a szentmiséken. Az esti szentmiséket 
18:00 órakor kezdjük, hétköznap és hétvégén egyaránt. Vasárnaponként az esti szentmise 
után lesz az ünnepélyes vesperás. 

Ismét megtartjuk irodai fogadóóráinkat a régebbi rend szerint: keddtől péntekig naponta 
10:00-12:00 és 15:00-17:00 óráig. Karitász fogadó óra szerdán 15:00-17:00 óráig. 

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 

Április 23-án, pénteken, Szent Adalbertet, Főegyházmegyénk védőszentjét kihelyezett 
ereklyéje jelenlétében fogjuk ünnepelni a szentmisében. 

Köszönjük a kedves Testvéreknek a nagyböjti gyűjtésünk során behozott mintegy 300 kg 
tartós élelmiszert, valamint az erre a célra juttatott további, pénzbeli adományokat. 

Köszönjük a hűvösvölgyi gyermekotthon részére felajánlott értékes és bőséges 
adományokat, amelyekből más intézményeket is részesíthettünk. 
 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT 3. 
VASÁRNAPJA, 

április 18. 

  9:00 szentmise: élő Zsuzsannáért születésnapjára, 
közvetítéssel 

11:00 szentmise: egyházközségünkért; † Gizelláért 
16:00 órától a templom nyitva 
(!) 18:00 szentmise: † Kálmán lelkipásztorért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

HÉTFŐ,  
április 19. 

 

KEDD, 
április 20. 

  8:00 szentmise: élő Józsefért 

SZERDA,  
április 21.  

(Szent Anzelm) 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: † Katalinért 

14:00 Kiss Attila temetése a Farkasrét, Hóvirág utcai 
ravatalozóból 

(!) 16:00 – 18:00: csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
április 22. 

17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † Antalért és Annáért 

PÉNTEK, április 23. 
Szent Adalbert, 

Főegyházmegyénk 
védőszentje  

 9:00 Kozma Eszter temetése a Farkasréti temetőben 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise: élő Zsomborért 

SZOMBAT, április 24. 
 (Szent György,  

Sigmaringeni Szent Fidél) 

  8:00 – 12:00: a templom nyitva  
18:00 szentmise: Czigler család † tagjaiért 

HÚSVÉT 4. VASÁRNAPJA, 
könyörgő nap  

papi hivatásokért,  
valamint a jó termésért 

április 25. 
 (Szent Márk evangélista, 

Szent Ervin) 

  9:00 szentmise: † Lajosért 
11:00 szentmise: egyházközségünkért;  

† és élő családtagokért 
16:00 órától a templom nyitva 
(!) 18:00 szentmise: hálából élő Ágoston és Boldizsár 

unokákért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

 

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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