
2Kor 9,6-10
Jn 12,24-26

Ez 18,1-10.13b.30-32
Mt 19,13-15

Oz 2,16b.17b.21-22
Mt 25,1-13

Ez 12,1-12
Mt 18,21-19,1

Ez 16,1-15.60.63 v. Ez 16,59-63
Mt 19,3-12

Ez 1,2-5.24-28c
Mt 17,22-27

Naptár
Évközi 19. vasárnap, augusztus 7. III. zsoltárhét
Templombúcsúnk nyilvános ünnepe Bölcs 18,6-9 – Zsid 11,1-2.8-19 – Lk 12,32-48

Testvérem! Pázmány Péter kálvinista szül kt l született 1570-ben.
Nevel anyja hatására tér át a katolikus hitre. Jezsuiták nevelik. Jezsuitaként
huszonhét éves korában pappá szentelik. Ékesszólása, vaslogikája és
tudományos tevékenysége miatt hamar ismertté válik.  m ve: «Isteni
igazságra vezérl  Kalauz.» 1616-ban nevezik ki esztergomi érsekké. (A
török uralom miatt Nagyszombatban él.) Egyetemet, papnevel  intézetet és
nyomdát alapít. Nemzeti Zsinatot hív össze. A magyar ellenreformáció vezér
alakja. Kosztolányi szerint: „A magyar próza atyja”. VIII. Orbán pápa
bíborossá nevezi ki. Pozsonyban halt meg 1637-ben.

„Röviden csak két dolgot kívánok a keresztény embert l, mikor a
templomba megy, el ször azt, hogy gondolja meg, hova megy, másodszor
azt, hogy szeme el tt tartsa, miért megy a templomba. […] Ha fel akarjuk
találni Krisztust, azt tegyük, amit a Boldogasszony, menjünk a templomba,
bánjuk és sirassuk meg b neinket. Miképpen ugyanis a szúféreg fából terem,
de a fát megemészti, úgy a b nök felett való bánat a b nb l származik és a

nt lerontja. A templom a b nbánatnak, a gyónásnak, az Úrvacsora
vételének helye. Azért, ha azt m veljük a templomban, amire az készült,
ebb l a világi templomból az örökkévaló, de nem kézzel épített templomba
jutunk, mely nem egyéb, mint maga az Isten.”

Testvérem! Ma van templombúcsúnk nyilvános ünnepe. Ezt úgy is
mondhatnánk, hogy ez a nap templomunk névnapja. Ilyenkor
megköszönjük mennyei Atyánknak templomunkat. Ezért idéztem Pázmány
Pünkösd után XXIV. vasárnap mondott szentbeszédéb l, mely Isten házának
tiszteletére tanít. KEDVES TEMPLOMUNK SEGÍTSEN ABBAN, HOGY VALÓBAN
ISTENHEZ JUSSUNK! [M.a.]

11:30  Az ünnepi szentmisét és szentbeszédet Fazakas Márton premontrei csornai
apát mondja

17:30  Szentóra

Hétf , augusztus 8. Szent Domonkos áldozópap

Kedd, augusztus 9. A KERESZTR L NEVEZETT SZENT
TERÉZIA BENEDIKTA (Edit Stein) SZ Z ÉS
VÉRTANÚ, EURÓPA TÁRSVÉD SZENTJE

17:30  Gyóntatás a gyóntatószékben: Bence atya
Szerda, augusztus 10. SZENT L RINC DIAKONUS ÉS

VÉRTANÚ
16-18  Karitász fogadóóra

Csütörtök, augusztus 11. Szent Klára
16:30  Kultúrséta indul templomunktól nyugdíjasoknak és ifjabbaknak

Szervátiusz Jen  és Tibor ÁGAK c. gy jteményes kiállítására a
M csarnokba. Rendkívüli id pont!

17:30  Gyóntatás: Mihály atya

Péntek, augusztus 12.
18:00  Az Irgalmasság Rózsafüzére, egyházközségünk közös

imája az Irgalmasság évében
Esti szentmise keretében vesperás

Szombat, augusztus 13. Boldog XI. Ince pápa
18:00  Loretói litánia

Évközi 20. vasárnap, augusztus 14. IV. zsoltárhét
Jer 38,4-6.8-10 – Zsid 12,1-4 – Lk 12,49-53

Augusztusi imaszándékok
Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a sport alkalom legyen a népek közötti testvéri

találkozásra, és hozzájáruljon a világ békéjének ügyéhez.
Szent László imacsoport: Hogy a keresztények az Evangélium követ i legyenek,

tanúságot téve a hitr l, a becsületességr l és a felebaráti szeretetr l.

H Í R E K
Augusztus 15. Nagyboldogasszony napja parancsolt ünnep, a szentmisén való
részvétel kötelez . Templomunkban, - tekintettel a munkanapra - reggel 7, 9 és
este ½ 7 órakor lesznek szentmisék. Ezen a napon nem lesz irodai fogadóóra.

Megjelent az Esztergom-Budapest folyóirat legújabb száma, melyet a padok
mögötti asztalon találnak meg Testvéreink. Vigyenek bel le.

XIV/32. szám
2016. augusztus 7.

Kisasszony hava

Cím: 1016 Bp., Mészáros utca 1.
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388
Honlapunk: http://www.communio.hu/hba/
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H,K,Cs,P,Szo: 18:30; Sze: 8; Vasárnap: 7, 9, 11:30, 18:30

Havas Boldogasszony Hírlevél
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