
Cím: 1016 Bp, Mészáros utca 1.  http://www.communio.hu/hba/  

E-mail: krisztinavaros@gmail.com    Tel, fax: 356-4388            XIII./10.szám 

Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-5110005                 2015. március 1. 

Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11           Böjtmás hava  

Miserend: hétköznap: 8, 18.30  vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30 

 

 

 

 

 

 

Naptár 
Nagyböjt 2. vasárnapja, március 1.                                              II. zsoltárhét  

                                                 Ter 22,1-2.9a.10-13.15-18  Róm 8,31b-34  Mk 9,1-9 

 
Testvérem! A világ, az élet, amely körülvesz minket, gyakran 

a reménytelenség felé sodor bennünket. Ilyen körülmények 
között érdemes még...? Ide vezethet az is, ha saját magunkra 
nézünk. Ilyen adottságokkal, ezekkel a hibákkal, bűnökkel 
érdemes még...? Nagyböjtben többet gondolunk a szenvedésre, 
az önmegtagadásra, amely szintén reményvesztéshez vezethet, ha 
elfelejtkezünk Jézus útjáról. Az én áldozatommal lehet még...? 

A mai szentleckében Szent Pál gyakorlatilag azt mondja: «Az 
aggódás, a reményvesztés Isten megsértése!» Hiszen Isten az 
Atyánk, „aki nem kímélte saját Fiát” (32a). Ő annyira szeret 
minket, hogy amitől végül is Ábrahámot megkímélte (Vö.: 
olvasmány), azt Ő megtette. De Krisztus is szeret. Ezért „meghalt, 
sőt fel is támadt, és Isten jobbján közbenjár értünk” (34b)! Ha pedig 
közbenjár most is, akkor nem felejtkezett meg rólunk, most is 
törődik velünk. Akik így szeretnek, hogyan ne ajándékoznának 
nekünk mindent (Vö.: 32b), ami javunkra válik. 

Testvérem! Ne engedjünk az aggódás kísértésének, töltsön 
el minket a bizalom. Jellemezzen bennünket valóban a remény a 
mai világban is. Mutassuk meg, hogy felül lehet emelkedni az élet 
nehézségein. Ennek pedig az az alapja, hogy „Isten velünk” 
(31b). KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY EZT MEGVALÓSÍTHATJUK MINDEN-
NAPJAINKBAN, HA IGYEKSZÜNK ÚGY ÉLNI, HOGY TE MINDIG VELÜNK 

LEHESS!                    [M.a.] 

9.00: a szentmisén a gyermek scola énekel 

10.00: szentóra 

18.00: vesperás  

A mai nap a jelentkezési határidő a csornai ifjúsági lelkigyakorlatra, melyhez 

a cserkészek adnak eligazítást 

 
Hétfő, március 2.                                                            Dán 9,4b-10  Lk 6,36-38 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: szentmise a Szilágyi Gimnázium élő és elhunyt tanárai és növendékeiért 

19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián 
 

Kedd, március 3.                                                            Iz 1,10.16-20  Mt 23,1-12 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

 

Szerda, március 4. megemlékezés Boldog Meszlényi Zoltán püspök, vértanúról 

                                                                                        Iz 1,10.16-20  Mt 23,1-12 

10.00: Kovács András temetése a Farkasrét-Hóvirág utcai ravatalozóból 

12.00: engesztelő szentmise Kovács András lelkiüdvéért 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

Esti szentmise után Biblia óra az oratóriumban 

Ma az esti szentmise után zsinatolásunkkal kapcsolatban a következő három 

munkacsoport mutatja be az elkészült munkaanyagát: Pasztorációs, Karitász, 

Közéleti munkacsoport. 

A munkaanyagok még nem véglegesek, azok éppen arra valók, hogy közösen is 

megvitassuk. Szeretettel várunk erre az estére minden érdeklődőt! 

(A munkacsoportok írásban összefoglalt anyagai az interneten az alábbi címen 

olvashatók: http://hba.plebania.hu/zsinatolas/) 

19.00: Espereskerületi, búcsúi, koncelebrált, ünnepi szentmise a Boldog Meszlényi 

Zoltán templomban (Bp. XI., ker Etele út, a Fehérvári úti kereszteződésnél 

jobbra), melyre a Testvéreket is szeretettel várják. 

 

Csütörtök, március 5. megemlékezés Szent Kázmérról (márc.4.) 

                                                                                         Jer 17,5-10  Lk 16,19-31 

16.30: karitász munkacsoport gyűlése 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája    

 

Első péntek, március 6.                 Ter 37,3-4.12-13a.17b-28  Mt 21,33-43.45-46 

Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

17.45: keresztút a karitász munkacsoport vezetésével 

Esti szentmise után vesperás 

Ifjúsági lelkigyakorlat kezdődik Csornán vasárnapig a bejelentkezetteknek. 
 

http://www.communio.hu/hba/
http://hba.plebania.hu/zsinatolas/


 

Szombat, március 7. megemlékezés Szent Perpétua és Szent Felicitász 

vértanúkról                                                        Mik 7,14-15.18-21  Lk 15,1-3.11-32 

11.00: nyugdíjas lelki nap a plébánián, ebédről gondoskodunk. 

17.30: bűnbánati liturgia 
 

Nagyböjt 3. vasárnapja, március 8.                                             III. zsoltárhét  

                                                                      Kiv 20,1-17  1Kor 1,22-25  Jn 2,13-25 

18.00: vesperás 

 

Márciusi imaszándékok 

 

Tengernek Csillaga imacsoport: hogy egyre elismertebb legyen mindaz a sajátos 

többlet, amit a nő ad az Egyháznak. 

Szent László imacsoport: Hogy mindazok, akik tudományos kutatásban vesznek 

részt, az emberi személy egésze javának szolgálatára szenteljék magukat. 

 

Közeljövő eseményei 
Március 

 12. csütörtök de. nyugdíjas séta  

este három zsinatoló csoport beszámolója 

 15. vasárnap ½ 12-kor ünnepi szentmise 

 16. hétfő este „Krisztinavárosi esték” 

 18. szerda Este a szentmise után férfiak találkozója a 

cserkészotthonban. 

 20 – 22. Felnőtt lelkigyakorlat Péliföldszentkereszten 

(jelentkezési határidő március 13.) 

 22. vasárnap Apák napja 

 25. szerda Gyümölcsoltó BA esti szentmisén lelki adoptáció 

kezdete 

 27. péntek du. ½ 5 órakor keresztút a Tabánban! 

 29 – ápr. 5. Nagyhét (A részleteket hirdetni fogjuk.) 

 30 – ápr. 1. Hétfő, kedd, szerda esti szentmise keretében triduum, 

melyet Kállay Emil, piarista atya tart! 

Április 

  3. péntek Nagypéntek, szigorú böjti nap!    

  4. szombat A vigília szertartás este ½ 9-kor kezdődik 

  5. Húsvét A reggeli szentmise végén ételszentelés 

A feltámadási körmenet a 9 órai szentmise után lesz! 

Az MKPK körlevele a 2015. évi nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésről 

(Kivonat – a teljes szöveg megtalálható a hirdetőtáblán) 
 

Kedves Testvérek! 

Egyházunk kétezer éve hivatásának tekinti, hogy gondoskodjék a szegényekről. A 

nagyböjti idő prefációja arra hívja fel a figyelmünket, hogy a lelki előkészületünk három 

részből áll: „önmegtagadással dicsőítsünk téged, bűnös vágyainkat féken tartsuk, és a 

nélkülözőket segítve atyai jóságodat kövessük.” A harmadik felszólítás gyakorlására hívjuk 

most testvéreinket, nagyböjti tartósélelmiszer-gyűjtésre. 

Szentatyánk is gyakran kiemelt feladatként beszél a karitatív munkáról, idei nagyböjti 

üzenetében így fogalmaz: […] „Kedves Testvéreim! Mennyire szeretném, hogy mindazok a 
helyek, ahol az Egyház megnyilvánul – különösképpen plébániáink és közösségeink –, az irgalom 
szigeteivé váljanak a közömbösség tengerében! 

Egyénileg is érint minket a közöny kísértése. Tele vagyunk felkavaró hírekkel és 
képekkel, amelyek emberek szenvedését tárják elénk, de tehetetlennek érezzük magunkat, 
hogy segítsünk. Mit tegyünk, hogy az ijedtség és a tehetetlenség spirálja ne nyeljen el 
minket? […] 

A másik szenvedése a megtérésre hív, mert a testvér szükséglete életem 
törékenységére emlékeztet, illetve az Istentől és a testvérektől való függőségemre. Ha 
alázattal kérjük Isten kegyelmét, és elfogadjuk lehetőségeink korlátait, akkor bízni fogunk 
azokban a lehetőségekben, amelyeket Isten szeretete tartogat számunkra.” 

Ebben a szellemben kérjük a testvérek segítségét. Ezzel egy ősegyházi hagyományt 

elevenítünk fel, hiszen az első század keresztényei a kenyértörésre hozták magukkal a 

szegényeknek szánt adományaikat. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-

felajánlásukat. Ezt megtehetik a jövő heti vasárnapi szentmiséken és az azt követő 

hétköznapokon, március 8-tól 15-ig. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a 

karitász segítő munkájába. Ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal 

segítünk... 

 

H Í R E K 
 

Tájékoztatjuk kedves, érdeklődő Testvéreinket, hogy a március 7-re meghirdetett 

termelői piacot a parkolóban az engedélyek véglegesítése és a primőr zöldség 

csúszása miatt csak húsvét után fogjuk megnyitni. 
* 

Felnőtteknek lelki hétvégét tartunk márc. 20-22 között Péliföldszentkereszten, 

melynek részvételi díja fejenként 14.000,- Ft. A szombati nap lelki vezetője 

Gyöngyös Ferenc dorogi plébános atya. Utazás gépkocsival (összeszervezzük). A 

jelentkezés határideje márc. 13. péntek, amikor 8.000,- Ft-ot kérünk befizetni, 

helye a sekrestye vagy az iroda. Indulás pénteken, 22-én kb. 16 órakor. Vasárnap 

délután jövünk haza. 
* 

Aki szeretné, hogy e-mail útján megkapja a krisztinavárosi plébánia hírlevelét, 

küldjön üzenetet a havas.hirlevel@gmail.com címre 

mailto:havas.hirlevel@gmail.com

