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ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére.
Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így
válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik
prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter
válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről
senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie,
a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt
egészen nyíltan megmondta.
Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett
tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka
szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait,
s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét,
és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét
értem és az evangéliumért, megmenti azt.
(Mk 8,27-35)

HIRDETÉSEINK
Adjunk hálát a mai napon záruló Eucharisztikus Kongresszus kegyelmeiért! Köszönjük
Ars Sacra programjainkat a szervezőknek, rendezőknek és minden közreműködőnek!
A tavalyi, kényszerű szünet után újra lesz LECSÓPARTY a plébánia kertjében, szeptember
18-án, szombaton. Asztaltársaságok jelentkezését várjuk. Kérjük, hogy Szelényi Andrásnál
jelentkezzenek, telefon: 06 30 251 0855
Szeptember 25-én, szombaton szeretettel várunk mindenkit – felnőtteket és gyerekeket –
KRISZTINÁS NAPUNKRA. A részletes programot később hirdetjük.
Egykori plébánosunk – és plébánosuk –, Vigassy Mihály atya tiszteletére emléktáblát állít
a Kövi Szűz Mária Egyházközség, amelyet Mohos Gábor püspök atya a templombúcsú
alkalmával, szeptember 26-án a 11 órai szentmise keretében fog megáldani. Erre az
alkalomra szeretettel várják egykori krisztinavárosi híveit is.

Kérjük, a templomokban és rendezvényeinken
viseljenek maszkot és használjanak kézfertőtlenítőt!

Liturgiák rendje

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus záró
szentmiséje a Hősök terén – regisztráció nélkül is:
ÉVKÖZI 24. VASÁRNAP
9:00 felvezető program
szeptember 12.
10:30 körül Szentatyánk üdvözli a megjelent híveket
(Szűz Mária
11:30 Statio Orbis ünnepi szentmise
Szent Neve)
A templom csak délután van nyitva.
18:00 szentmise: híveinkért
HÉTFŐ, szeptember 13.
Aranyszájú Szent János
Szent Tóbiás
KEDD,
szeptember 14.
A Szent Kereszt
Felmagasztalása
SZERDA,
szeptember 15.
A Fájdalmas Szűzanya

8:00 szentmise: élő Tamásért
19:15 a plébániánkhoz tartozó, Táltos utcai Szent Kereszt
templomban búcsúi, ünnepi szentmise, amelyre az
esperesi kerület papjait és híveit is várjuk
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: † papokért
16:00 – 18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája

CSÜTÖRTÖK,
szeptember 16.
Szent Kornél pápa és
Szent Ciprián vértanúk
Szent Edit

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18.00 szentmise: † Editért és Istvánért

PÉNTEK,
szeptember 17.
Bingeni Szent Hildegárd
Bellarmin Szent Róbert

14:30 Försönits András és Tóth Eszter esküvője
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise: † Éva dédmamáért

8:00 – 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
SZOMBAT,
szeptember 18.
15:00 Kónya Márton és Katona Hajnalka esküvője
Szent Lambert,
Copertinoi Szent József 18:00 szentmise: † édesapáért és nagyapáért
9:00 szentmise: Veni Sancte
ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP 11:00 szentmise híveinkért, † Margit és Gyula szülőkért,
† nagyszülőkért és rokonokért
szeptember 19.
(Szent Januáriusz)
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise: † Emőkéért

