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Naptár 

 

Évközi 23. vasárnap, szeptember 4.                  III. zsoltárhét  

                                                                 Bölcs 9,13-19  Filem 9b-10.12-17  Lk 14,25-33 

 
Testvérem! Szent Efrém 306-ban Mezopotámiában, Niszibiszben 

született. (Ma Törökország dél-keleti része.) Tizennyolc éves korában 
keresztelkedett meg és a Szentírás tudomány tanára lett. A perzsák elől 
Edesszába menekült, ahol eleinte remetéskedett. Diakónussá szentelték és 
tanított is. Éhínségkor az élelem kiosztása az ő feladata volt. Műveivel a szír 
irodalom megalapozója és kiemelkedő képviselője lett. Költői műveket is írt, 
melyeknek szépsége és teológiai tartalma miatt a szír egyházban «a 
Szentlélek hárfája» megtisztelő címet kapta. 373-ban halt meg. 1920-ban 
pedig az egyháztanítók közé sorolták. 

„Ó szent Szűz! Kihez hasonlíthatnálak téged? Te vagy az arany-
füstölő, melyből kellemes illat szállott égnek; te vagy a gyertyatartó, mely a 
szentélyt éjjel-nappal bevilágította; te vagy az edény, mely az égi mannát 
magába fogadta; te vagy a kőtábla, melyre az Úr törvénye volt fölírva. Te vagy 
a szentszövetség szekrénye; te vagy az égő csipkebokor, melyből Isten 
szólott; te vagy Jessze kivirult vesszeje, melyen a legszebb virág nyílott és e 
virág a te Fiad! […] Te vagy a biztos révpart minden hajótörés ellen; te vagy a 
világ vigasztalása, a betegek orvossága, a szenvedők balzsama, mindenkinek 
üdvössége.” 

Testvérem! Szent Efrém azért tudott ilyen szépen írni a Szűzanyáról, 
mert a Szentlélek működött benne. Ma, amikor a tanév kezdetén a Veni 
Sanctét tartjuk, hívjuk mindannyian a Szentlelket, hogy mi is a Lélek 
erejével tudjunk tevékenykedni. A tanuló a tanuláshoz, a dolgozó a 
munkájához, a szülő a szülői hivatásának ellátásához, az idősebb a kor 
keresztjének hordozásához, mindenki a saját feladatához kérje a Harmadik 
Isteni Személy segítségét. LEGYÜNK MINDANNYIAN A SZENTLÉLEK HÁRFÁI! 

(M.a.) 
9.00: VENI SANCTE gitáros szentmise, amelyen cserkészeink is részt vesznek 

17.30: szentóra 

Hétfőtől életbe lép a tanév alatti hétköznapi miserend: hétfőtől szombatig: 
reggel 8 és este ½ 7-kor lesznek szentmisék 
 
Hétfő, szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz               1Kor 5,1-8  Lk 6,6-11 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.30: a képviselőtestület részt vesz a szentmisén 

19.30: képviselőtestület gyűlése a plébánián 

Mától elkezdődnek a templomi hittanórák (lásd a végén) 

 

Kedd, szeptember 6.                                                      1Kor 6,1-11  Lk 6,12-19 

17.30: gyóntatás gyóntatószékben: Bence atya 
 

Szerda, szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok, 

Kassai vértanúk                                                  Bölcs 3,1-9  Mt 10,28-33 

16.00–18.00: karitász fogadóóra 

 

Csütörtök, szeptember 8. SZŰZ MÁRIA SZÜLETÉSE, KISBOLDOGASSZONY  

                                                             Mik 5,1-4  Róm 8,28-30  Mt 1,1-16.18-23 

14.15: nyugdíjas séta, találkozás a HÉV Örs vezér téri megállójánál,  

       Gödöllőn a KIRÁLYI KASTÉLYT tekintjük meg tárlatvezetéssel. 

       Hazaérkezés az Örs vezér térre, 17.55-kor. 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: Lorettói litánia a Szeplőtelen Fogantatás szobornál a templom melletti 

parkban 

 

Péntek, szeptember 9.                                             1Kor 9,16-19  Lk 6,39-42 

17.30: gyóntatás: Bence atya 

18.30: szentmise a Testvérek által kért imaszándékokra 

Esti szentmise után vesperás 
 

Szombat, szeptember 10.                                      1Kor 10,14-22  Lk 6,43-49 

11.00: Lecsó party kezdődik a plébánia udvarban 

12.00: Horváth Dominik keresztelője a templomban 

15.00: Mórocz Roland és Máté Réka nászmisés esküvője 

18.00: Lorettói litánia 

A mai napon a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon katolikus ifjúsági találkozó 

lesz, amely egyben a krakkói Ifjúsági Világtalálkozó utótalálkozója is.  

A program: 11 órakor gitáros mise Palánki Ferenc püspök vezetésével, majd 

Böjte Csaba ferences szerzetes előadása, közös éneklés és szendvicsebéd. 

Részletek „Fiatalok a keresztény Európáért" címen elérhetőek a facebook 

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


közösségi oldalon. A részvétel ingyenes, a szervezők mindenkit szeretettel 

hívnak erre a jó hangulatú közösségi tanúságtételre! 
 

Évközi 24. vasárnap, szeptember 11.                  IV. zsoltárhét  

                                                                    Kiv 32,7-11.13-14  1Tim 1,12-17  Lk 15,1-32 

9.00: A szentmisében elsőáldozók beöltözése 
 

H Í R E K  
 

Szeptember 24-én Bakonybélbe és Zircre zarándokolunk. A 6.000,- Ft 

részvételi díj az autóbusz, az ebéd és a belépők költségét tartalmazza. 

Gyermekeknek 25 % kedvezmény. Jelentkezni a sekrestyében és iroda 

időben az irodán lehet 3.000,- Ft előleg befizetésével szeptember 11-ig. 
 

Szeptemberi imaszándékok 
Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy a hitoktatók, tanítók és tanárok 

lelkiismeretesen végezzék munkájukat az új tanévben, a diákok pedig 

törekedjenek elsajátítani a keresztény erényeket és a világi tudományokban 

igyekezzenek a maximumot kihozni magukból. 

Szent László imacsoport: Hogy Szűzanyánkat szeretettel köszöntsük 

születés- és névünnepén, megköszönve Neki a kegyelmeket, melyeket általa 

kapunk. 
 

Ima tanévkezdésre 
Adj nekünk, Uram, látó szemet, szerető szívet és mély lélegzetet! 
Amikor látó szemet kérünk Tőled, ezért könyörgünk: Add nekünk, hogy mint 

Te, úgy lássuk a világot, az embereket és történelmünket, és a magunk élete 

történetét. 
Add, hogy napról napra, óráról órára olyanok legyünk, amilyennek elgondoltál. 

Tégy bennünket lassan-lassan azzá, amire teremtettél. Tégy készségessé 

szavaid iránt, mely megvilágosít és átformál minden életet. 
Adj nekünk szerető szívet, hogy igazán szeressünk, megfeledkezve 

önmagunkról. Kell, hogy a Te szívedet ültesd belénk a miénk helyébe, melynek 

verése olyan kihagyó, amikor másokról van szó. Uram, Te szeress általunk! 
És adj lélegzetet, hogy ne fulladjunk ki az úton. Hogy segítsük egymást előre a 

holnap felé, hátra nem tekintve, nem méricskélve, mibe kerül. Lélegzetet 

mindazzal szembenézni, amit vársz tőlünk. Lélegzetet mindig remélni, mintha 

ma reggel kezdődnék az élet. Remélni a nehézségekben is, mert Te jelen vagy, 

és nem hagysz el soha, ezt megígérted. Amen. 

 

 

TEMPLOMI  HITTANÓRÁK  RENDJE 
Krisztinaváros 2016/17 

 

 

Ovis Hétfő  ½ 5 órától Kati néni  

1-2. osztály Csütörtök  5 órától Zita néni elsőáldozás 
előtt 

3-5. osztály Csütörtök  6 órától Zita néni elsőáldozás 
után 

6-8. osztály Szerda 6 órától Bence atya  

9-12. osztály Kedd  7 órától* Bence atya  

Ifi Kedd  8 órától Bence atya Cserkész 
otthonban 

Új kezdő 
felnőtt 

Csütörtök  7 órától* Mihály atya kéthetente 
páratlan hét 

Katekumen 
csop. 

Szerda  7 órától* Bence atya kéthetente 
páros hét 

Fiatal 
felnőttek 

Hétfő  8 órától Mihály atya 2. és 4. hétfő 

Idősebb 
felnőtt 

Csütörtök  7 órától* Mihály atya kéthetente 
páros hét 

Bibliaóra Szerda 7 órától* Bence atya kéthetente 
páratlan hét 

 
A hittanórák helye általában az ORATÓRIUM 

(Ha más, akkor jelezve van) 
 

* A 7 órai időpont SZENTMISE UTÁNT JELENT! 
 

Felnőttek részére első alkalommal október hónapban 
lesz hittanóra! (Figyeld a Hírlevelet!) 

 
Mindent Isten Nagyobb Dicsőségére! 


