
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.         XX./19. szám 
Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697       2021. május 9. 
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com       Pünkösd hava 
www.krisztinatemplom.hu       www.facebook.com/havasboldogasszony 
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 
IBAN: HU16-10700419-65647879-51100005 
Iroda: kedd-péntek 10h-12h és 15h-17h; Karitász: szerda: 15h-17h 

 

 

 

 

 
 

 

 

Húsvét 6. vasárnapja  

Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja, 
könyörgésünket meg ne vesd szükségünk idején, 
hanem oltalmazz meg minket minden veszedelemtől, 
mindenkoron dicsőséges és áldott Szűz, 
Mi Asszonyunk, mi Közbenjárónk, mi Szószólónk, 
engeszteld meg nekünk Szent Fiadat, ajánlj minket Szent Fiadnak, 
mutass be minket Szent Fiadnak. Ámen. 

 
H I R D E T É S E I N K  

Májusban a Loretói litániát együtt imádkozzuk kedden és szerdán reggel a szentmise 
után, csütörtöktől vasárnapig pedig fél órával a szentmise előtt, 17:30-kor. 

Élő Rózsafüzér zarándoklat Budapest körül május 15-én, szombaton lesz. Részletek a 
szórólapon és a honlapon olvashatók. Vegyünk részt minél többen a zarándoklaton! 

11-én kedden délután 1/2 5 órától a plébánia kertjében várjuk azokat a védettségi 
igazolvánnyal rendelkező testvéreket, akik szeretnének részt venni egy kötetlen 
beszélgetésen. Ha jöttök lesztek, ha hoztok esztek! 

Krisztinavárosi estéink sorozatában 2021. május 17-én Dr. Rudan János Önvezető 
autózás: Hogyan építsünk sofőrt szilíciumból? címmel tart előadást a virtuális térben, 
este fél 8 órai kezdéssel. 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a személyi jövedelemadó 1 százalékának 
felajánlásáról szóló rendelkezést Egyházunk támogatására mindnyájan tegyék meg, 
akkor is, ha adót nem fizetnek! Az ehhez a szükséges adatokat a padsorok mögötti 
asztalon találják. A nyomtatvány kitöltéséhez irodánkban, keddtől péntekig, délután 
3 és 5 óra között segítséget nyújtunk. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

HÚSVÉT 6. VASÁRNAPJA, 
május 9. 

(Boldog Gerhardinger 
Mária Terézia) 

  9:00 szentmise: élő áldozópapért 
11:00 szentmise: egyházközségünkért; jószándékra 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: élő Editért és családjáért  
19:00 ünnepélyes vesperás 

HÉTFŐ, május 10. 
(Szent Jób) 

13:00 Donka László temetése a Farkasréti 
temetőben 

KEDD, május 11. 
(Szent Odó, Majolusz, Odiló 

és Hugó cluny-i apátok,  
Boldog Salkaházi Sára) 

  8:00 szentmise: élő Máriáért 
utána májusi litánia 

SZERDA, május 12.  
(Szent Néreusz és Szent 

Achilleusz, Szent Pongrác) 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: élő Mártáért 

utána májusi litánia 

16:00 – 18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK, május 13.  
(Fatimai Szűz Mária,  

Szent Szerváciusz,  
Bogner Mária Margit) 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18.00 szentmise: † Sarolta és Emil nagyszülőkért 

PÉNTEK,  
május 14. 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

17:00 gyóntatás 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Mária, László, Irén és Ferencért 

SZOMBAT,  
május 15. 

(Szent Pachómiusz apát, 
Szent Zsófia) 

  8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

14:00 Pósa Imre és Wojnárovits Veronika esküvője 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: † Endréért és † Pálért 

URUNK 
MENNYBEMENETELE 

május 16. 
(Nepomuki Szent János) 

  9:00 szentmise:  
11:00 szentmise: híveinkért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 

17:30: májusi litánia 
18:00 szentmise: hálaadásul Zsuzsanna 

édesanyáért és családjáért 
19:00 ünnepélyes vesperás 

 

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy figyeljenek az előírt 
védőintézkedések megtartására, és éljenek a védőoltás lehetőségével! 

Kérjük, a templomban is használják a maszkot és a kézfertőtlenítőt! 
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