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ÉVKÖZI 23. VASÁRNAP 

Abban az időben: Jézus elhagyta Tirusz vidékét, és Szidonon át a Galileai-tóhoz ment 
a Tízváros határába. Itt eléje hoztak egy dadogva beszélő siketet, és kérték, tegye rá a 
kezét. (Jézus) félrevonta őt a tömegből, a fülébe dugta az ujját, majd megnyálazott 
ujjával megérintette a nyelvét. Föltekintett az égre, fohászkodott és így szólt: „Effata, 
azaz: Nyílj meg!” Azon nyomban megnyílt a füle, megoldódott a nyelve, és érthetően 
beszélt. Jézus megparancsolta nekik, hogy a dologról ne szóljanak senkinek. De minél 
jobban tiltotta, annál inkább hirdették. Szerfölött csodálkoztak, és hangoztatták: 
„Csupa jót tett: A siketeket hallókká teszi, a némákat pedig beszélőkké!” 

(Mk 7, 31-37) 

H I R D E T É S E I N K  

Szeptembertől vasárnap délelőtt 11 órakor is lesz már szentmise, de a Nemzetközi 
Eucharisztikus Kongresszus három központi szentmiséje idején Egyházmegyénk 
templomaiban nem lesz szentmise, mivel minden hívőt a Kongresszus szentmiséjére 
várunk. A mostani hét rendkívüli miserendjét itt láthatják: 

 szept. 5. 
vasárnap 

szept. 6. 
hétfő 

szept. 7. 
kedd 

szept. 8. 
szerda 

szept. 9. 
csütörtök 

szept. 10. 
péntek 

szept. 11. 
szombat 

szept. 12. 
vasárnap 

reggel 9:00 8:00 8:00 elmarad   8:00 elmarad 

11:00 11:00       elmarad 

este elmarad   18:00 18:00 18:00 elmarad 18:00 

A szokásostól eltérő időpontokat vastagon írtuk. A templom a hétköznapokon 
általában reggel 8-tól 18 óráig nyitva lesz, sőt az események miatt sokszor tovább! 

Egyébként visszatértünk az évközi munkarendhez: irodánkban keddtől péntekig 10:00 
– 12:00 és 15:00 – 17:00 óráig fogadunk. Karitász a szerda délutáni fogadó órában. 
Liturgikus rendünk és programjaink részletesen a túloldalon olvashatók. 

Tudnivalók a Kongresszus résztvevőinek 

Regisztráció nélkül a Kongresszus három központi szentmiséjén és több kisebb 
eseményén is részt lehet venni. A rendezők segíteni fogják az így érkezőket is, de nem 
adhatnak előzetes útba igazítást, hiszen ők sem tudják, hogy hányan leszünk összesen. 
Az 5-ei nyitómisére csoportunk a K1 szektorban kapott helyet – jele IEC-LHCS – 
előfordulhat, hogy néhányan bejutnak ide, ha bőséges tartalékkal tervezték a 
férőhelyeket. A regisztráció nélkül érkezők részére nincsenek külön helyek kijelölve, 
de fognak hangos kivetítőket találni, forgalomtól lezárt helyeken! 

Regisztrált részvevőink egyénileg is eljuthatnak a kijelölt szektorba, de gyülekezést is 
hirdetünk templomunknál, most vasárnap 13:15 illetve 14:00 órára. A csoportos 
utazást metróval tervezzük a Köröndig, mindkét alkalommal 45-50 percet számolva az 
útra. A két csoportot Horváth Ágoston ( gusztyo@yahoo.co.uk ; 20/823-0022) illetve 
Morandini Kristóf ( sebvalto@gmail.com ; 30/435-8945) kíséri. 
A későbbi szentmisékre külön fogjuk a csoportos lehetőséget hirdetni. 

A belépőjegyek személyenként különböző kódot tartalmaznak, így másolat mindkét 
csoportvezetőnél lesz. Gyorsabban haladhatunk, ha mindenki elhozza a sajátját, 
kinyomtatva vagy okostelefonjára letöltve. Aki e-mail címet nem adott meg, postán 
kapja meg a jegyét. A jegyek csak személyazonosító okmánnyal együtt érvényesek! 

Amire mindenki gondoljon: 
* aki ülni akar, hozzon magával összecsukható kis méretű zarándokszéket 
* aki inni, sőt enni (ajánlatos!) akar, hozzon magával, de puha csomagolásban 
* a fémtárgyakat ellenőrzik, kést, dobozos italt, drónt nem engednek be 
* és üveget, palackot, kerékpárt, rollert sem 
* WC a szektoron belül is lesz. 

Ha eljössz, nyilván egészségesnek érzed magadat – de ettől még terjesztheted a vírust. 
Kérjük, ne tedd! Viselj maszkot és ne szoríts meg minden kínálkozó kezet! 

Mindenkinek ajánljuk a Kongresszus 2×3 hasábos, hajtogatott szórólapját, 
a szentmisékre igyekvőknek a „Segítünk eligazodni” c. A4 méretű szórólapot, 
a megérkezőknek az adott szentmise liturgikus énekeit, szövegeit – melyek az 
Adoremus különkiadásaként jelennek meg, és elektronikusan letölthetők. 

Javasoljuk: szeptember 11. szombat 9 órától – Családi nap a Margitszigeten 
Egész héten: vásár és Szent István könyvhét a Bazilika előtt 

 NEK városi színpadok a Széll Kálmán téren és az Örs vezér téren 

Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!  
Isten igaz marad örökké, * az elnyomottnak igazságot szolgáltat. 
Az éhezőnek ő ad kenyeret, * kiszabadítja az Úr a foglyokat. 
Az Úr megnyitja a vakok szemét, * az Úr fölemeli azt, aki elesett. 
Az Úr szereti az igaz embert, * a jövevényt megvédi. 
Az Úr támogatja az árvát és özvegyet, * és elpusztítja a gonoszok útját. 
Az Úr uralkodik örökké, * a te Istened, ó Sion, nemzedékről nemzedékre. 
Áldjad, lelkem, az Urat, * dicsőítsed az Istent!                                       (145. zsoltár) 

Kérjük, a templomban, valamint a NEK eseményein 
használjanak maszkot és kézfertőtlenítőt! 
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Dátum Liturgiák, események templomunkban 

ÉVKÖZI 23. 
VASÁRNAP 

szeptember 5. 
(Kalkuttai Szent 

Teréz) 

  9:00 szentmise: Erzsébet gyógyulásáért 
11:00 élő és elhunyt családtagokért 

A templom csak délelőtt van nyitva! 

Ezen a délutánon csak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus nyitó 
szentmiséjén lehet részt venni – regisztráció nélkül is. 

13:30-tól programok a helyszínen 
15:00 a Kongresszus megnyitása    
16:00 szentmise, első áldozókkal 

HÉTFŐ,  
szeptember 6. 
Szent Zakariás 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: élő Borbáláért és Tiborért 

KEDD,  
szeptember 7. 

Szent Márk, István  
és Menyhért 

kassai vértanúk 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: † Ilonáért 

16:00 Ars Sacra: Arcodat keressük – a Párbeszéd Háza Feszty Masa Művészeti 
Önképző körének kiállítása templomunkban – Megnyitó   

18:00 Ars Sacra: A KSH Kórus koncertje    

SZERDA,  
szeptember 8.  

Szűz Mária születése 
(Kisboldogasszony) 

 
17:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
17:00 gyóntatás 
18.00 szentmise: beteg Imréért 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 9.  

Szent I.Szergiusz 
pápa,  

Kláver Szent Péter 

16:30 Ars Sacra: A Re-i Vérehulló Szűzanyától a Krisztinavárosi Havas 
Boldogasszony templomig – vezetett séta templomunkban 

17:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
17:00 gyóntatás 
18.00 szentmise: † édesanyáért, édesapáért és nagyszülőkért 

PÉNTEK,  
szeptember 10. 

17:00 – 18:00 csendes szentségimádás 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise: † Margitért, Hubáért és Ildikóért 

SZOMBAT,  
szeptember 11.  

Boldogságos  
Szűz Mária,  

az Egyház Anyja 

  8:00 szentmise: élő Andreáért és családjáért 
10:00 – 15:00 óráig a Kongresszus családi napja a Margitszigeten 

15:00 Ars Sacra: Mit Maria vom Blut von Re Val Vigezzo zur Heiligen Jungfrau 
Maria vom Schnee in der Christinenstadt – Führung in unserer Kirche auf 
Deutsch    

16:30 Ars Sacra: A Re-i Vérehulló Szűzanyától a Krisztinavárosi Havas 
Boldogasszony templomig – vezetett séta templomunkban    

Ezen az estén csak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus szentmiséjén és 
körmenetén lehet részt venni a Kossuth Lajos téren – regisztráció nélkül is: 

14:30 felvezető program 
17:00 szentmise, utána gyertyás menet a Hősök terére, záró áldással 

ÉVKÖZI 24. 
VASÁRNAP 

szeptember 12. 
(Szűz Mária  
Szent Neve)  

Ezen a délelőttön csak a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró 
szentmiséjén lehet részt venni a Hősök terén – regisztráció nélkül is: 

  9:00 felvezető program 
10:30 körül Szentatyánk üdvözli a híveket a téren és több szektorban  
11:30 Statio Orbis ünnepi szentmise  

A templom csak délután van nyitva. 
18:00 szentmise: híveinkért 

 


