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ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak: 
„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. 

Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot 
gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« 

Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az 
intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy 
befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként 
magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol 
uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő 
adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te 
mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet 
– mondta neki –, és írj nyolcvanat.« 

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk 
módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek 
magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak 
titeket az örök hajlékokba. 

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban 
is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az 
igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?” 

Lk 16,1-12 
 

H I R D E T É S E I N K 
Csatlakozva a püspöki kar felhívásához, ma az esti szentmise után a Fájdalmas 

rózsafüzért imádkozzuk temp-lomunk melletti a Szeplőtelen Fogantatás szobornál 
hazánkért és a békéért. 

A mai naptól ismételten van lehetőségünk elimádkozni közösen minden vasárnap a 
Vesperást a schola vezetésével az esti szentmise után.  

Szombaton este 7 órakor Az Ars Sacra Fesztivál keretében Sztahura Ágnes Angelika, a 
Szociális Missziótársulat novíciája orgonakoncertet ad a templomban. 

Szerdán este ½ 8 órakor plébániánk új nagytermében folytatjuk a „Krisztinavárosi 
esték” sorozatot. Részletek plakátunkon 

Jövő szombaton, szeptember 24-én délután ½ 5-kor vezetéssel megtekinthető a 
felújított plébánia épület.  

  

I M A C S O P O R T J A I N K 
rendszeres alkalmai 

A Rózsafüzér társulattal havonta a hónap első csütörtökén délután 5 órakor 
imádkozzuk a rózsafüzér imádságot, a hónap első szombatján pedig reggel 8 órától mind 
a négy füzért imádkozzuk. 

A Mária Légió helyi csoportja hetenként találkozik a plébánián, szerdánként este fél 
7-kor. A csoport nemrégiben formálisan is megalakult, fogadalomtételre pedig 
szeptember 28-án kerül sor. Érdeklődőket erre az alkalomra is szeretettel várnak! 

A Jézus Szentséges Szíve imacsalád havonta, a hónap első csütörtökén este 7-kor tart 
imaórát az Oltáriszentség előtt. 

Az édesanyák Szent Mónika imaközössége havonta, a hónap harmadik keddjén 
találkozik este 7 órakor. Legközelebb szeptember 20-án lesz imaalkalom a templomban. 

H Í R E K   ÉS   T U D N I V A L Ó K 

Gluténérzékenyek részére minden szentmisén van lehetőségük gluténmentes 
ostyával áldozniuk hétköznap és hétvégén egyaránt. Kérjük, hogy áldoztatáskor az elején 
szíveskedjenek kijönni az ambó elé, hogy az áldoztató atya elsőre tudja őket 
megáldoztatni.   

Elkezdődtek a hittanórák minden korosztály számára. Éljünk a lehetőséggel, hogy 
megismerjük Egyházunk tanítását, és egyúttal méltó módon készüljünk fel a szentség 
vételére is. Részletek a hirdetőtáblán és a honlapon olvashatók.  

Templomunk továbbra is nyitva van minden héten csütörtöktől vasárnapig naponta 
délután 4-től az esti szentmise végéig, és szombaton délelőtt is nyitva van reggel 8-tól 
délig.  

Továbbra is minden héten tartunk szentségimádást szerdánként délután 4-től 6-ig, 
illetve minden hónap első csütörtökén déltől este 8-ig.  

Espereskerületünkben templombúcsúk ünnepi szentmiséi a közeljövőben, ahová 
kedves Híveinket is szeretettel várják: 

• Szeptember 23-án, pénteken 19:15 órakor a Kelenföldi Szent Gellért 
plébániatemplomban. 

• Október 2-án, vasárnap a Gazdagréti Szent Angyalok plébániatemplomban 

Köszönjük az eddig befizetett egyházi hozzájárulást és az adományokat, amivel 
támogatták plébániánk közösségét. Ezek továbbra is befizethetők átutalással, csekken 
vagy személyesen a sekrestyében vagy plébánián irodai időben.  

A hirdetőtáblára szánt plakátok kizárólag a plébános jóváhagyásával helyezhetők el, 
így a különböző rendezvényekről vagy eseményekről szóló plakátokat a sekrestyébe 
vagy az irodába kérjük leadni.  

Fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 
megtartását, a maszkok viselését és a kézfertőtlenítők használatát. 
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Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 25. VASÁRNAP,  
szeptember 18. 
(Szent Lambert, 

Copertinoi Szent József) 

  9:00 szentmise: betegek gyógyulásáért 
11:00 szentmise híveinkért; † és élő Máriákért;  

† Balázsért, halála 15. évfordulóján;  
† Gyula édesapáért és Margit édesanyáért 

18:00 szentmise plébániánk felújításának 
támogatóiért és közreműködőiért 

19:00 vesperás 

HÉTFŐ, szeptember 19. 
Szent Januáriusz 

11:00 Dr. Gál Andrásné temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

KEDD, szeptember 20.  
Kim Taegon Szent András 

és koreai vértanútársai 

  8:00 szentmise házastársat keresőkért 
 

SZERDA, szeptember 21. 
Szent Máté apostol 

és evangélista 

  7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise † Mihályért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
szeptember 22.  

Szent Mauritiusz és 
vértanútársai,  

Szent Emmerám 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise Erzsébetért, 50. születésnapjára 

PÉNTEK, szeptember 23. 
Pietralcinai Szent Pio 

(Szent Zakariás és 
Erzsébet, Szent Linusz) 

17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Erzsébet és Mihály szülőkért 

SZOMBAT, szeptember 24. 
Szent Gellért püspök  

és vértanú 
(Szent Bőd,  

Beszteréd és Beneta) 

 

18:00 szentmise † Rozáliáért 
19:00 Sztahura Ágnes Angelika novícia orgonakoncertje 

ÉVKÖZI 26. VASÁRNAP,  
szeptember 25. 

Elvándorlók és menekültek 
világnapja  

  9:00 szentmise † Ilonáért és † családtagokért 
11:00 szentmise híveinkért;  

hálából Mária édesanyáért, 70. születésnapjára 

18:00 szentmise † Tiborért; † Józsefért 
19:00 vesperás 

 

 


