Dátum
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.
XXI./43. szám
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2022. november 6.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Szent András hava
www.krisztinatemplom.hu
www.facebook.com/havasboldogasszony
Bankszámla: Budapest-Krisztinaváros Havas Boldogasszony Plébánia
CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Irodai félfogadás: kedd és szerda 10h-12h; csütörtök és péntek 15h-17h

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP
Abban az időben odajárultak Jézushoz néhányan a szadduceusok közül, akik azt
tartják, hogy nincs feltámadás, és megkérdezték tőle: „Mester! Mózes meghagyta
nekünk: Ha valakinek meghal a testvére, és asszonyt hagy maga után, gyermeket
azonban nem, akkor a testvér vegye el az özvegyet, és támasszon utódot
testvérének. Volt hét testvér. Az első megnősült, aztán meghalt utód nélkül. Az
asszonyt elvette a második, aztán a harmadik, majd sorra mind a hét. De mind úgy
halt meg, hogy nem maradt utód utána. Végül az asszony is meghalt. A
feltámadáskor vajon kié lesz az asszony? Hisz mind a hétnek felesége volt.”
Jézus ezt válaszolta nekik: „A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Akik pedig
méltók rá, hogy eljussanak a másik világba és a halálból való feltámadásra, nem
nősülnek, s nem is mennek férjhez. Hiszen már meg se halhatnak többé, mert az
angyalokhoz hasonlítanak, és az Istennek a fiai, mert feltámadtak. Arról, hogy a
halottak feltámadnak, már Mózes is beszélt a csipkebokorról szóló részben, ahol az
Urat Ábrahám Istenének, Izsák Istenének és Jákob Istenének nevezi. Isten azonban
nem a holtaké, hanem az élőké, hiszen mindenki érte él.”
Lk 20,27-38

HIRDETÉSEINK
Ma, holnap és kedden lehet még temetőlátogatás alkalmával teljes búcsút nyerni az
elhunytak javára.
Köszönjük a gyermekruha adományokat, amelyeket baranyai kistelepülések javára
kaptunk a kedves Testvérektől.
November 16-án, szerdán este fél 8-kor a Krisztinavárosi esték keretében dr. Eigner
Judit biblioterapeuta tart előadást Gyógyító irodalom, avagy mi fán terem az irodalomterápia? címmel a Plébániánk nagytermében. Mindenkit szeretettel várunk!
November 20-án, vasárnap gyűjtés lesz templomainkban a Katolikus Karitász javára.
November 20-tól 27-ig tartós élelmiszereket gyűjtünk templomunkban a háborús
menekültek, valamint környékbeli rászorulók számára.
November 26-án, szombaton énekes szentségimádás lesz az esti szentmise után.
November 27-én, ádvent első vasárnapján délelőtt karitász munkacsoportunk
jótékonysági vásárt rendez a templom mellett a parkolóban.
Ugyancsak november 27-én, ádvent első vasárnapján, a 9 órai szentmise után várjuk
az 5 évnél idősebb gyermekek jelentkezését a karácsonyi pásztorjátékra.

ÉVKÖZI 32. VASÁRNAP,
november 6.
(Szent Lénárd)

Liturgiák rendje
9:00 szentmise a Kármel megerősödéséért;
beteg Pierrért és Lászlóért
11:00 szentmise híveinkért; † szülőkért és testvérekért
16:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Zitáért és Albertért;
† Margitért, Pálért, Endréért, Jánosért;
† családtagokért és hozzátartozókért
19:00 vesperás

HÉTFŐ, november 7.
Szent Willibrord,
Szent Engelbert
KEDD, november 8.
Szent Kolos,
Szent Godfréd
SZERDA, november 9.
A lateráni bazilika
felszentelése
CSÜTÖRTÖK,
november 10.
Nagy Szent Leó pápa
Avellinoi Szent András
PÉNTEK,
november 11.
Szent Márton

8:00 szentmise, élő és † családtagokért

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise † keresztszülőkért
16:00 –18:00 csendes szentségimádás
11:15 Dr. Zagyvai Benedekné temetése a Farkasréti temetőben
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:30 gyóntatás
18:00 szentmise † Ilonáért, Árpádért, Annamáriáért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise † Máriáért, akt tegnap temettünk

SZOMBAT, november 12. 8:00 - 12:00 óráig a templom nyitva csendes imádságra
Szent Jozafát
Studita Szent Teodor,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Anasztáz-Asztrik 18:00 szentmise betegek gyógyulásáért
ÉVKÖZI 33. VASÁRNAP,
november 13.
A szegények világnapja
(Magyar szentek
és boldogok)

9:00 szentmise
11:00 szentmise híveinkért; † Dénesért;
Bencéért, akit e szentmise keretében keresztelünk
16:00 a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Jankáért
19:00 vesperás

Ádvent hétköznapjain, november 28-tól, hétfőtől péntekig reggel fél 7 órakor roráte
szentmisék lesznek templomunkban. Szombaton és vasárnap a miserend nem változik.

A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság
megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát.

