
N A P T Á R

ÉLETBE LÉP ÚJ MISERENDÜNK  (lásd: fejléc)
Évközi 22. vasárnap, szeptember 3. 2. zsoltárhét

Jer 20,7-9 – Róm 12,1-2 – Mt 16,21-27
Testvérem! Talán nincs is több olyan eset, mint a mai, hogy az el  hét

introitusának végével kezd dik a mai. Tehát ez a részlet is, az imának
nevezett zsoltárból való. Imáinknak sokszor a rászorultság adja meg az
alapját, hiszen - gondoljunk csak bele - abból élünk, amit kapunk. Szent Pál
ezt így fogalmazza meg: «Mid van, amit nem kaptál.» (1Kor 4,7) Ilyen
alapállással imádkozzuk a mai kezd énekben: „Könyörülj rajtam, Uram;
látod: egész nap hozzád kiáltok, mert te, Uram, jóságos vagy és szelíd, és
nagy irgalmú azokhoz, akik szólítanak.” (85,3.5)

Jézus örömhírt hozott, a kereszténység az öröm vallása. Ennek egyik
oka egyértelm en az, hogy Atyánk figyel azokra, akik szólítják. Azért
hallgat meg, mert jóságos, szelíd és nagy irgalmú. Jézus is ezt tanítja:
«Senki sem jó, csak egyedül az Isten» (Mk 10,18). Tehát hozzánk is az.
Jézus, az Atya képmása, ezt mondja: «Tanuljatok t lem, mert én szelíd
vagyok és alázatos szív » (Mt 11,29). Tehát az Atya is ilyen. Jézus erre
figyelmeztet: «Legyetek irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas» (Lk
6,36)! Az irgalmas Istent bizalommal kérhetjük.

Testvérem! Az ókorban a remeték a pusztában megélték a
kiszolgáltatottságot és a rászorultságot. A szentmise, Krisztus
áldozatának megjelenítése, emlékeztet minket arra, hogy rászorulunk
Isten ajándékaira. Tárjuk ki azért ma szívünket, alázattal fogadjuk Isten
segítségét. A VENI SANCTE NAPJÁN, KÜLÖNÖSEN IS KÉRJÜK A SZENTLÉLEK
AJÁNDÉKAIT, HOGY A FIATALSÁG, DE MINDANNYIAN IS NYERJÜK EL, AMIRE
SZÜKSÉGÜNK VAN. [M.a.]

 8.30: Veni Sancte, melyen Cserkészcsapatunk is részt vesz
17.30: szentóra
A gyermekek templomi hitoktatása ezen a héten elkezd dik, kivétel az ovis
hittan, most még nem lesz!

Hétf , szeptember 4. 1 Tessz 4,13-18 – Lk 4,16-30
10.00: Traskó Pálné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Csaba atya
18.30: évnyitó igeliturgia a képvisel testület munkakezdése alkalmából

Kedd, szeptember 5. Kalkuttai Szent Teréz sz z 1Tessz 5,1-6.9-11 – Lk 4,31-37
A reggeli szentmise után gyóntatás van, amíg van gyónó, de legkés bb 10 óráig
17.00: Placid atya, aki megjárta a Gulágot c. film vetítése az MKDSZ Attila úti

helyiségében (Bp. I., Attila út 63.)

Szerda, szeptember 6. Kol 1,9-14 – Lk 4,38-44
 9.00: Várnai Erzsébet temetése Farkasréten, a Hóvirág utcai ravatalozóból
16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, szeptember 7. Szent Márk, István és Menyhért áldozópapok
kassai vértanúk Bölcs 3,1-9 – Mt 10,28-33

16.30: Karitász munkacsoport megbeszélése a plébánián

Péntek, szeptember 8. KISBOLDOGASSZONY, Sz z Mária születése
Mik 5,1-4a v. Róm 8,28.30 – Mt 1,1-16.18.23

15.00: Hornyák Gézáné temetése a Szent Gellért urnatemet ben
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.30: szentmise a Testvérek „Imaszándékaira”
Esti szentmise után vesperás

Szombat, szeptember 9. Kol 1,21-23 – Lk 6,1-5
12.30: Bérczi Péter és Borboly Szabina nászmisés esküv je
16.30: Kertész Róbert és Turák Enik  Melitta esküv je
16.30: a gyóntatás elmarad
18.00: Loretói litánia

Évközi 23. vasárnap, szeptember 10. 3. zsoltárhét
Ez 33,7-9 – Róm 13,8-10 – Mt 18,15-20

8.30: gitáros. szentmise.
Ennek a szentmisének keretében búcsúzunk Lakatos Bence atyától. A
szentmise után kis agapéra várunk mindenkit a plébánia kertbe.

11.00: órától ugyanitt kezd dik a meghirdetett „Lecsó party”, melyre sokakat
várunk.

Cím:1016 Bp., Mészáros utca 1 . http://www.communio.hu/hba/ XV./36.szám
E-mail: krisztinavaros@gmail.com Tel, fax: 356-4388 2017. szept.3.
Honlapunk:http://www.communio.hu/hba
Számlaszám:  CIB Bank 10700419-65647879-51100005 Szent Mihály hava
Fogadóóra: H:16-18; K:9-11; Sz:9-13, 15-18; Cs:16-18; P:9-11
Miserend: H,K,Sze: 8., Cs,P,Szo:18.30;   Vasárnap: 8.30, 11.30, 18.30

http://www.communio.hu/hba/
mailto:krisztinavaros@gmail.com
http://www.communio.hu/hba


Szeptemberi imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: Hogy az új tanévben a tanítók, tanárok, hitoktatók
munkáján  a  jó  Isten  áldása  és  segítsége  legyen,  a  diákok  pedig  buzgón
gyakorolják az engedelmesség és a szorgalom erényét.

Szent László imacsoport: imádkozzunk plébániáinkért, hogy missziós lelkülett l
vezetve a hit továbbadásának és a szeretetr l való tanúságtételnek helyei
legyenek.

Hirdetjük
F pásztorunk rendelkezése értelmében, egyházmegyénkben csak az lehet
els áldozó,  aki  harmadik  tanévben  tanul  már  hittant.  Az  újabb  iskolai  és
egyéb lehet ségek miatt a hitoktatás rendje jelenleg nehezen áttekinthet .
Ezért, ezentúl plébániánkon csak az lehet els áldozó, aki a második tanévben
hitoktatásban plébániánk szervezésében vesz részt.
Templomunkban, a vasárnapi misék közül a ½ 9 órai a családok miséje. Ezen a
szentmisén természetes, ha egy kicsit nagyobb az „alapzaj”. Ezért megkérjük
a családokat, hogy a gyermekeket lehet leg erre a szentmisére hozzák! Itt
az  iskolás-korú  gyermekeket  kérjük,  hogy  a  bal  oldali  padsor  els  padjaiba
üljenek. Jó lenne, ha id ben érkeznének, hogy a különböz  feladatokat ki
tudjuk osztani köztük. A többi mise els sorban a feln tteké, ott a
gyermekeket rendbe és csendbe illik tartani.

A mai naptól miserendünk és a gyóntatások rendje templomunkban
megváltozik. (A változtatás oka: Mihály atya egyedül szolgál.)
A tanév alatti miserend ezentúl így alakul:

- vasárnap - ½ 9 óra (családos szentmise)
 - ½ 12 óra (plébániai nagymise)
 - este ½ 7 óra

- hétköznap - hétf , kedd, szerda: reggel 8 óra
- csütörtök, péntek, szombat: este ½ 7 óra
- els  pénteken reggel ¼ 8 órakor (helye változó, ld.

Hírlevélben)
Az új gyóntatási rend (szeptember 3-tól) a következ :

- vasárnap általában nincs gyóntatás
- hétköznap - kedden reggel a 8 órai szentmise után (max. 10 óráig)

amíg van gyónó.
 - pénteken du. ½ 6-tól a szentmiséig
 - szombaton du. ½ 5 - ½ 6-ig

Ha változtatnunk kell, akkor azt a Hírlevélben közöljük.

TEMPLOMI  HITTANÓRÁK  RENDJE
Krisztinaváros 2017/18

OVIS Hétf ½ 5 órától Almásy Kati

1-2. osztály  Kedd 5 órától       Gertheis  Zita
(els áldozás el tt)

3-5. osztály   Kedd 6 órától       Gertheis  Zita
(els áldozás után)

6-8. osztály   Csütörtök ½ 6 órától      Petneházy Réka

9-12. osztály Szerda ½ 6 órától      Laczkó  Bori

Ifi       Szerda 7 órától (kéthetente Laczkó Bori
               páros  hét)

Új kezd  feln tt  Szerda 7 órától (kéthetente Laczkó Bori
               páratlan  hét)

Katekumen csop. Csütörtök 7 órától* (kéthetente Mihály atya
                páratlan  hét)

Fiatal feln ttek  Hétf 8 órától (2. és 4. hétf )  Mihály atya

Id sebb feln tt  Csütörtök 7 órától* (kéthetente   Mihály atya
   páros hét)

Bibliaóra Kedd 7 órától (kéthetente   Mihályi Angyalka
páros hét)

A hittanórák helye az ORATÓRIUM

* A csillaggal jelzett 7 órai id pont SZENTMISE UTÁNT JELENT!

Feln ttek (ifik is) részére els  alkalommal október hónapban lesz hittanóra!
Figyeld a Hírlevelet!

Mindent Isten Nagyobb Dics ségére!


