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Január 31.
Évközi 4. vasárnap
Kedden, február 2-án Urunk bemutatásának az ünnepe lesz, közismert
nevén Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. A mi Urunk Jézus Krisztus
bemutatását ünnepeljük. A gyermek Jézust, a világ Világosságát karjában
vitte a Szűzanya a jeruzsálemi templomba, és ott a Messiásra váró öreg
Simeon kezébe adta át. Ennek emlékére hordozzuk kezünkben a szentelt
gyertya lángját, amely egyben emlékeztet bennünket arra is, hogy
keresztségünknél fogva „az örök világosság hordozói” vagyunk ebben a
világban.
József atya
A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. január
Tengernek Csillaga imacsoport: Szeplőtelen Szűzanyánk szerető oltalmadba
helyezzük szenvedő betegeinket, kérjük: járj közben értük Szent Fiadnál!
Szent László imacsoport: Mennyei Atyánk! Simeon öröme teljes lett, amikor Szent
Fiadat ölébe vehette. Vezess bennünket Szent Lelkeddel, hogy mi is így vágyjuk
Jézust, a Világosságot, és vágyunk beteljesedése érdekében minden tőlünk telhetőt
meg is tegyünk!
Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Egyetemes – A nők elleni erőszak megszűnéséért:
Imádkozzunk az erőszak áldozatául esett nőkért, hogy a társadalom vegye észre a
szenvedéseiket, törődjön velük és védje meg őket!

HIRDETÉSEINK
A vasárnapi szentmisékre mostantól szívesen fölvesszük a kedves Testvérek
további imaszándékait is, a megszokott módon továbbra is előjegyezhető
miseszándékokon kívül, stóladíj befizetése nélkül.
A jövő vasárnapi szentmisék után is lehet Balázs-áldást kérni.
Köszönjük Krisztinás napi programjaink szervezését és lebonyolítását. Különösen a
lebonyolítás terheit hordozó Csermák Juditnak és Réder Kristófnak, valamint az egyes
programokat a Dankó, Forián-Szabó, Horváth illetve Selmeczi-Zsuppányi családoknak.

VASÁRNAP
január 31.
Évközi 4. vasárnap
(Bosco Szent János)

Liturgiák rendje
9:00 szentmise: „Krisztinás nap” záró szentmiséje;
† Margit és Huba szülőkért, nagyszülőkért
11:00 szentmise: híveinkért; † Magdolna és András
szülőkért, † Mátyás testvérért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Török József atyáért

HÉTFŐ
február 1.
KEDD, február 2.
URUNK BEMUTATÁSA
(Gyertyaszentelő
Boldogasszony ünnepe)
SZERDA
február 3.
(Szent Balázs,
Szent Anszgár–Oszkár,
Szent Simeon és Anna)

8:00 ünnepi szentmise: † Katalinért
gyertyaszentelő körmenettel
10:00 Tihanyi Antalné temetése a Felsőkrisztinavárosi templom urnatemetőjében
11:45 Dr. Sági Ödönné temetése az Újköztemetőben
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: † Katalinért és nagyszülőkért
utána Balázs-áldás
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.

12:00 Németh Árpádné temetése a Farkasréti
CSÜTÖRTÖK
temetőben
február 4.
(Szent Veronika,
18.00 szentmise: a Széchenyi év alkalmából,
Szent Hrabanusz Maurusz,
Széchenyi István esküvőjének évfordulóján,
Korzini Szent András)
meghívottak részére, online közvetítéssel.
PÉNTEK
február 5.
Szent Ágota
(Szent Adél)

17:30 a Rózsafüzér társulat közös imádsága
17:30 gyóntatás (Dr. Gájer László atya is)
18.30 szentmise: élő áldozópapért

SZOMBAT
február 6.
Miki Szent Pál
és vértanútársai
(Szent Dorottya)

18.30 szentmise: † Imre és Margit szülőkért,
és † családtagokért

VASÁRNAP
február 7.
Évközi 5. vasárnap

9:00 szentmise: † Lászlóért
11:00 szentmise: híveinkért; † György férj, édesapa,
nagypapa és dédapáért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Marianna testvérért

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

