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N A P T Á R

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

Testvérem! A zsoltárok közül a leghosszabb a 118. Ez ún. alfabetikus
zsoltár, melynek 22 versszakának sorai versszakonként a héber ábécé
ugyanazon betűjével kezdődnek. A zsoltár a törvény iránti szeretetet énekli
meg. A törvényre nem paragrafusként tekint, hanem ez az élet, a
biztonság, a támasz és a gyönyörűség számára, mert ebből ismerheti
meg az Isten jó és tökéletes akaratát. Nem tartalmaz összefüggő tanítást,
hanem csak egymás mellé tett gondolatokat a törvényről, melyet több névvel
is emleget (pl. beszéd, ige, végzés). A kezdőének két különálló sort kapcsol
össze ebből a zsoltárból: „Igaz vagy, Uram, és igazságos ítéletedben.
Pártfogold szolgádat irgalmad szerint!” (137.124)

Az egyik szentírás-magyarázó szerint ez a zsoltár a tenger hullámaihoz
hasonlít, amelyek a partot mossák. Ez a mozgás állandó, mint ahogyan igaz
vagy, Uram, és igazságos ítéletedben. A mi Atyánk nem, ugyanúgy az ige
sem változik. A part különböző szakaszai azonban másként fogadják a
hullámokat. Ahol nem jól fogadják, ott Uram pártfogold szolgádat irgalmad
szerint. Lehetőségünk van a javításra.

Testvérem! A már többször emlegetett «zsoltárorációs» gyűjtemény a
mai zsoltárhoz több könyörgést is tartalmaz. Az egyikben ezt olvassuk: «Isten,
ki egyedül osztasz jogot és igazságot, tégy szolgáiddal úgy, hogy ezeken
elmélkedjenek mindenkor, hiszen tőled nyernek ők segítséget és
irgalmazást.» Elmélkedjünk mi is gyakran Jézus beszédein, hiszen igazából
nekünk van ezekre szükségünk. HIGGYÜK EL, HOGY EZEK TARTANAK MEG
MINKET AZ IGAZI BOLDOGSÁG ÚTJÁN! [M.a.]
8.30: gitáros. szentmise
Ennek a szentmisének a keretében búcsúzunk Lakatos Bence atyától. A szentmise

után kis agapéra várunk mindenkit a plébánia kertbe.
11.00 órától ugyanitt kezdődik a meghirdetett „lecsóparti”, melyre sokakat

várunk.

Hétfő, szeptember 11. Kol 1,24-2,3   Lk 6,6-11

Kedd, szeptember 12. Szűz Mária szent neve Sir24,23-31  Lk 1,26-38
Reggel  a  szentmise  után  Mihály  atya  gyóntat,  amíg  van  gyónó,  de  legkésőbb  10
óráig
18.00: loretói litánia

Szerda, szeptember 13. Aranyszájú Szent János püspök és egyháztanító
Kol 3,1-11  Lk 6,20-26

16.00–18.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, szeptember 14. Szent kereszt felmagasztalása
Szám 21,4b-9  v. Fil 2,6-11  Jn 3,13-17

9.30: „ARANYKOR” – nyugdíjas séta indul templomunktól a Széchényi Könyvtárba
a 200. évfordulós Arany János emlékkiállítás megtekintésére

19.15: a Táltos utcai Szent Kereszt-templomban espereskerületi, búcsúi,
koncelebrált szentmise , melyre a kedves Testvéreket is szeretettel várják

Péntek, szeptember 15. Fájdalmas Szűzanya
Zsid 5,7-9  Jn 19,25-27 v. Lk 2,33-35

16.30: Juhász Krisztián és Kiss Katalin Eszter esküvője
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: loretói litánia
Este a szentmise után vesperás

Szombat, szeptember 16. Szent Kornél pápa és Szent Ciprián püspök
vértanúk 1Tim 1,15-17  Lk 6,43-49
8.00: Mindszenty zarándoklat indul a városmajori Jézus Szíve plébániától

Máriaremetére. Gyülekezés 7 órától a Városmajorban.
A nap további programja a zarándokfüzetben, ill. a hirdető táblán olvasható.

16.30-17.30: gyóntatás Mihály atya
18.00: loretói litánia
Nyitott templomok éjszakája az Ars Sacra Fesztivál programsorozat keretében:
19.15:filmvetítés a 148-as Krisztinavárosi Nagyboldogasszony Cserkészcsapat

életéről, (összeállította:Réder Kristóf), utána kötetlen beszélgetés a
cserkészéletről

20.15: a matutinum elimádkozásával zárul a program

Évközi 24. vasárnap, szeptember 17. 4. zsoltárhét
Sir 27,30-28,7 (v. Sir 27,33-28,9)  Róm 14,7-9  Mt 18,21-35

8.30: elsőáldozók beöltözése



H Í R E K

Megjelent a Krisztinavárosi Hírek őszi száma. Testvéreink a megszokott
helyen, a kijáratoknál találják, vigyenek belőle ágyhoz kötött betegeiknek,
idősebb, egyedülálló ismerőseiknek is.

Őszi zarándoklat Rébe!

Kegyképünk származási helyére, az Észak-Olaszországi Re városkába
október 19-23. napjaira hirdetett autóbuszos zarándoklatra még van néhány
szabad hely. A várható összköltség 110.000,- Ft, mely részben euróban fizetendő.
Szeptember 19-én este 6 órakor templomunkban megbeszélést és ismertetést
tartunk a zarándoklattal kapcsolatban. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk.
Jelentkezni addig is lehet irodánkban 20 ezer forint előleg befizetésével.

TESTVÉREIM!
A szentáldozás hitünk próbaköve. Bizonyítjuk vele, hogy az
Eucharisztia hitünk szent titka, Krisztus valóságos teste és vére!
Arra  kérlek  ezért  Benneteket,  hogy  az  áldozáskor  külső
tetteitekben is mutassátok ezt meg!

Ezért:
Az áldozást jelző csengő után rögtön sorakozzunk fel áldozáshoz;

mi várjuk Jézust, és ne Ő minket. Középen, egymás mellett, kettes
sorban sorakozzunk, hogy két oldalt a távozóknak legyen hely, akik kifelé
fordulva mennek a helyükre. (Kérem, akkor is kettős sorba álljunk, ha egy
áldoztató van és így is álljunk az áldoztató elé!)

Menjünk közel az áldoztatóhoz, akár a lépcsőig, hogy
biztonságosan meg tudjon áldoztatni.

Áldozás előtt érthetően válaszoljunk „Ámen”-t az áldoztató szavaira
– ez valójában hitvallás!

Ha szájba áldozunk, tartsuk mozdulatlanul a fejünket és nyitva a
szánkat, amíg az áldoztató nyelvünkre helyezi az Oltáriszentséget.

Ha kézbe áldozunk, már odaérkezéskor készítsünk trónust a
kezünkből! (Ne utolsó pillanatban emeljük fel a kezünket.)

Kézbe csak akkor kérjük Krisztus testét, ha kezünk tiszta és nincs
rajta kesztyű, vagy bármilyen kötés.

Csak  akkor  tudunk  két  kezünkből  trónust  készíteni,  ha  mindkét
kezünk szabad és a hónunk alatt sem tartunk semmit. Emeljük magasra a
kezünket, egyiket a másik fölé. A felül lévő kézbe helyezett Szentostyát
az alul lévő kézzel fogjuk majd meg, és így vegyük magunkhoz. (Ne
ügyeskedjünk, tenyerünkből az ujjaink közé csúsztatva az
Oltáriszentséget, mert így azt könnyen leejthetjük és a tenyerünkből se
áldozzunk.)

A magunkhoz vétel helye közvetlenül az áldoztató-hely mellett van,
(oldalt  lépve,  az  oltár  felé  fordulva).  Ne  vigyük  el  az
OLTÁRISZENTSÉGET, és mást is akadályozzunk meg ebben!

Kérek mindenkit, hogy egyénieskedő mozdulatokkal (pl. letérdelés)
ne zavarja meg a szertartást, hiszen a szentáldozás latin neve communio,
ami közösséget jelent. Ezért kapcsolódjunk be a közös énekbe is, hiszen
közös lakomán veszünk részt, (az ének szüneteiben van idő az egyéni
imádságra is).

Két szín alatti áldoztatáskor ne kérjük kézbe az Oltáriszentséget,
mert a bemártott Szentostya a kezünkhöz tapadna.

Köszönöm, hogy hitünket így is megvalljuk! Szeretettel: Mihály atya
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