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KARÁCSONY 

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 
Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és 
ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség 
nem fogadta be. 

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden 
embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A 
tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, 
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem 
vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől 
születtek. 

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az 
Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. 

Jn 1,1-5.9-14 

H I R D E T É S E I N K 

December 25-én és 26-án teljes vasárnapi miserendet tartunk. 

December 27-30-án, hétfőtől csütörtökig szentmise naponta reggel 8 órakor lesz. 

December 31-én, pénteken az év végi hálaadó szentmise délután 5 órakor kezdődik. 

Újév napja – Szűz Mária, Isten anyja – kötelező ünnep, vagyis szentmisén való részvételi 
kötelezettséggel járó ünnep. Aznap délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.  

Irodai félfogadás a héten csak kedden és szerdán (december 28. és 29.) lesz.  

Megjelent plébániánk időszakos újságának, a Krisztinavárosi Harangszónak a karácsonyi 
száma, valamint az Esztergom-Budapest című, főegyházmegyei magazin karácsonyi száma. 
Szeretettel ajánljuk a kedves Testvérek figyelmébe. 

A járvány miatt betegeink rendszeres látogatása egyelőre szünetel, de életveszély esetén 
hívjanak most is bizalommal! 

 

 
  

 

Dátum Liturgiák rendje 

SZOMBAT,  
december 25. 

KARÁCSONY: JÉZUS 
KRISZTUS SZÜLETÉSE 

Szent Anasztázia 

  9:00 szentmise Villő egészségéért 
11:00 szentmise híveinkért, élő Ágota édesanyáért  

és családjáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Gorgónia nővérért 

SZENT CSALÁD 
VASÁRNAPJA 
december 26. 
Szent István  
első vértanú 

  9:00 szentmise †Ernőért, Erzsébetért, Zsuzsannáért és 
Borbáláért 

11:00 szentmise híveinkért, † Lénárd édesapáért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Miklós édesapáért 

utána vesperás 

HÉTFŐ, december 27. 
Szent János apostol 

  8:00 szentmise beteg lelkipáasztor gyógyulásáért  
utána ½ óra szentségimádás 

KEDD, december 28. 
Aprószentek 

  8:00 szentmise † Erzsébet és Mihály szülőkért  
utána ½ óra szentségimádás 

12:30 Horváth Attila temetése a Farkasréti temetőben 

SZERDA,  
december 29. 

Becket Szent Tamás 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Kálmáért  

utána ½ óra szentségimádás 

16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK,  
december 30.  

  8:00 szentmise élő családokért  
utána ½ óra szentségimádás 

PÉNTEK, január 31. 
Szent I. Szilveszter pápa 17:00 szentmise, év végi hálaadás 

SZOMBAT, január 1. 
SZŰZ MÁRIA,  
ISTEN ANYJA 

Szent Anasztázia 

10:00 szentmise híveinkért, élő áldozópapért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Máriáért 

KARÁCSONY UTÁNI  
2. VASÁRNAP 

január 2. 
Nagy Szent Vazul  

és Nazianzi  
Szent Gergely 

  9:00 szentmise élő Istvánért és Zsuzsáért,  
élő és † családtagokért 

11:00 szentmise híveinkért, † Horváth Attiláért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Terézia édesanya és nagymamáért, élő 

Katalinért, Nóráért; † Katalinért és Katica gyógyulásáért 
utána vesperás 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

A járvány most is gyorsan terjed! A legteljesebb óvatosságra kérünk mindenkit! 
Kérjük, segítsenek a padok és a kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után! 

Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével is! 
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