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Február 7.
Évközi 5. vasárnap
Nehezen tudjuk elképzelni, hogy Jézus is panaszkodott volna. Bár egy olyan
világban élt ő is, amely bőven adott okot kortársainak, hogy kifejezzék
elégedetlenségüket az egyházi elöljárókkal és a világi hatóságokkal szemben
egyaránt, mégis feltűnő, hogy sem az evangéliumi elbeszélések, sem a többi
újszövetségi írások nem hordozzák magukon a „megterhelt ember” jegyeit,
hanem egy új perspektívában láttatják a valóságot. Ugyan meg van fogalmazva
egyértelműen e földi élet szenvedése is az Újszövetségben, de a krisztusi
reménységgel élő ember már másként tekint a földi életre, így a veszteséggel
járó változásra is. Az egyházunk által tolmácsolt Örömhír, valamint a szentségek
kegyelmi forrásai azáltal tudnak számunkra is új perspektívát nyitni, hogyha nem
kényszernek éljük meg az Úrral való találkozást. Krisztus azért vállalta a
szenvedést és a kereszthalált, hogy felragyogtassa előttünk az örök életet.
József atya

HIRDETÉSEINK
A mai napon a szentmisék után is lehet Balázs-áldásban részesülni.
A vasárnapi szentmisékre szívesen fölvesszük a kedves Testvérek imaszándékait
is, stóladíj befizetése nélkül, de a miseszándékok továbbra is a megszokott módon
előjegyezhetők.
Kérjük, hogy az adójuk 1 százalékáról történő rendelkezést mindnyájan tegyék
meg az esedékes SZJA bevallás keretében. „A nulla összegről szóló rendelkezés is
értékes, mert az állam a nyilatkozatok számának arányában ad kiegészítést az
Egyháznak” (Püspöki Kar körlevele). Ha egyébként nem készítene adóbevallást,
szívesen nyújtunk segítséget. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.
A második 1%-ról is köszönettel fogadjuk rendelkezésüket a krisztinavárosi
intézményeink javára:
Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány adószáma: 18048779-1-41.
Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány adószáma: 19636340-1-41.

Dátum

Liturgiák rendje

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

HÉTFŐ
február 8.
(Emiliáni Szent Jeromos,
Bakhita Szent Jozefina szűz)
KEDD, február 9.

SZERDA
február 10.
Szent Skolasztika szűz
CSÜTÖRTÖK, február 11.
Betegek vilagnapja
(Lourdes-i
Boldogságos Szűz Mária,
Aniáni Szent Benedek)
PÉNTEK
február 12.
SZOMBAT
február 6.
VASÁRNAP
február 14.
Évközi 6. vasárnap
(Szent Cirill és Metód,
Szent Bálint)

8:00 szentmise: születendő gyermekért és
édesanyjáért
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: hálából, és bűnök bocsánatáért
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.
9:45 Cseresnyés Pál temetése a Farkasréti
temetőben
18:00 gyóntatás
18.30 szentmise: hálából Krisztináért és Fausztináért.
17:30 gyóntatás
18.30 szentmise: † Ildikóért, temetése jan.6-án volt
18.30 szentmise: † Blankáért, Miklósokért és Lucáért
9:00 szentmise: † Katalinért
11:00 szentmise: híveinkért; † Dénes férj, édesapa,
és nagypapáért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Zsigmondért

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

