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December 27. Szent Család vasárnapja 

Vasárnapi gondolatok 

Szeretettel hívom a kedves Testvéreket, hogy Szent XXIII. János pápa imájával 
imádkozzunk a családjainkért:  

Ó, Jézus, add, hogy családjainkban béke és egyetértés uralkodjék, / Hogy 
tiszteletben tartsák az imát és Isten törvényét, / És hogy a törvény megtartása 
ennek szeretetét is jelentse. / Ó, Jézus, élj úgy minden keresztény családban, / 
Amint egykor Názáretben éltél. / Tartsd meg szereteted által a család egységét 
/ minden pillanatban, és az örökkévalóságban. / Oltalmazd, ó, Jézus, azt a 
családi békét, / Amely egyedül képes megenyhíteni az élet keserűségeit. 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

Karácsony ünnepével kezdődően az Oltáriszentség őrzési helye átkerült a főoltár 
tabernákulumába. Reményeink szerint a közeli jövőben folytatni tudjuk a 
liturgikus tér és a templom belső felújítását, amint erre már néhány éve készülünk. 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az adventi időben és az ünnepek alatt 
szolgálatukkal lehetővé tették az ünnepre való felkészülésünket! 

Köszönetet mondunk minden Testvérünknek, akik a templom takarításával és 
díszítésével, valamint nagylelkű adományaikkal segítették közösségünket az 
ünnepre való felkészülésében! 

A mai napon minden szentmise végén külön áldásban részesülnek a családok. 

Holnap, Aprószentek ünnepén is lesz reggel szentmise. 

Az évvégi hálaadó szentmise Szilveszter napján du. 5 órakor lesz. Előre jelezzük, 
hogy Vízkereszt ünnepén is lesz miserend változás.  

A plébániánk honlapján elérhető az internetes naptárunk. Akik szeretnék a saját 
naptáruk mellé felvenni, a plébánia email címén szíveskedjenek jelezni 
szándékukat. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
december 27. 

Szent Család vasárnapja 
(minden misén  

családok megáldása) 

  9:00 szentmise: † beteg Andrásért 
11:00 szentmise: † Margit és István szülökért 
 
18:00 vesperás 
18.30 szentmise: élő és † családtagok,  

hálaadással a 70. születésnapon 

HÉTFŐ 
december 28.  

Aprószentek ünnepe 

  8:00 szentmise: † Annáért 

KEDD 
december 29.  

Becket Szent Tamás  

  (!)7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: † Szilveszterért 
 

SZERDA 
december 30.   

  (!)7:30 gyóntatás  
  8:00 szentmise: † Katalinért 
10:00 Becker Kata temetése Óbudai temetetőben 
11:30 gyászmise: † Katáért (tem. ma) 
 
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK 
december 31.  

Szent Szilveszter 

  9:00 Halmainé Nagy Mária temetése  
 
(!)17:00 évvégi hálaadó szentmise 

PÉNTEK 
január 1.  

Szűz Mária Isten Anyja   
Szent Anasztázia 

  9:00 szentmise: élő áldozópapért 
11:00 szentmise: † Ilona, Piroska és Zita testvérekért 

 
18.30 szentmise: † Tamásért 

SZOMBAT 
január 2.  

Nagy Szt. Vazul, 
Nazianzi Szt. Gergely 

 
 
18.30 szentmise: élő Nóráért és Gáborért,  

és születendő gyermekükért 

VASÁRNAP 
Január 3. 

Karácsony utáni  
2. vasárnap 

  9:00 szentmise: † Máriáért 
11:00 szentmise: † Máriáért és Lajosért 

 
18:00 vesperás 
18.30 szentmise: élő családtagokért és † édesanyáért 

  

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt (nem lezárt) 
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen!  
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