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SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA
Testvéreim! Amikor elérkezett az idők teljessége, Isten elküldte Fiát, aki
asszonytól született, alávetette magát a mózesi törvénynek, hogy
felszabadítson minket a törvény szolgaságából, és a fogadott fiúságot
elnyerjük. Mivel pedig Isten fiai vagyunk, Isten szívünkbe elküldte Fiának
Lelkét, aki ezt kiáltja: „Abba! Atyám!”. Nem vagy tehát többé szolga, hanem
fiú, és ha fiú, akkor Isten kegyelméből örökös is.
Gal 4,4-7
HIRDETÉSEINK
Újév napja – Szűz Mária, Isten anyja – kötelező ünnep, vagyis szentmisén való részvételi
kötelezettséggel járó ünnep. Templomunkban 10-kor és este 6-kor lesz szentmise.
Vízkereszt, – Ururk Megjelenésének főünnepe – kötelező ünnep, vagyis szentmisén való
részvételi kötelezettséggel jár. Aznap reggel 8 órakor és este 6 órakor lesz szentmise.
Január 3-tól megszokott időben lesz irodai szolgálat a sekrestyében.
Megjelent plébániánk időszakos újságának, a Krisztinavárosi Harangszónak a karácsonyi
száma.

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. január
Tengernek Csillaga Imacsoport: Szűzanyánk, kérünk járj közben Szent Fiadnál Plébániánk
közösségéért – különösen a tisztségviselőkért, dolgozókért és plébánosunkért az
előttünk álló új évben is.
Szent László Imacsoport: Miközben reménnyel, beléd vetett hittel és bizalommal tekintünk
az új év elé – kérünk – adj vigaszt és hitet a betegeknek és megtérést a haldoklóknak.
Lisieux-i Szent Teréz Imacsoport: Az igaz testvériségért; Imádkozzunk azokért, akik
hátrányos megkülönböztetést, vagy üldöztetést szenvednek vallásuk miatt. Abban a
társadalomban, ahol élnek ismerjék el jogaikat és emberi méltóságukat, amely abból
fakad, hogy mindnyájan testvérek vagyunk.

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!

SZOMBAT, január 1.
SZŰZ MÁRIA,
ISTEN ANYJA
Szent Anasztázia
KARÁCSONY UTÁNI
2. VASÁRNAP
január 2.
Nagy Szent Vazul
és Nazianzi
Szent Gergely

Liturgiák rendje
10:00 szentmise híveinkért, élő áldozópapért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Máriáért
utána vesperás
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

HÉTFŐ, január 3.
10:30 Dr. Balla Istvánné temetése a Farkasréti temetőben
Jézus Szentséges Neve,
Szent Genovéva
KEDD, január 4.
Folignoi Szent Angéla
SZERDA,
január 5.
CSÜTÖRTÖK, január 6.
URURNK MEGJELENÉSE,
VÍZKERESZT
A napkeleti bölcsek:
Gáspár, Menyhért.
Boldizsár
PÉNTEK, január 7.
Penyaforti
Szent Rajmund
SZOMBAT, január 8.
Szent Szeverin

8:00 szentmise † László édesapáért
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise élő Valériáért és Máriáért
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája
8:00 papokért, papi hivatásokért
11:15 Kurucz László temetése a Farkasréti temetőben
17:00 gyóntatás (Dr. Gájer László atya is gyóntat)
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal
18:00 szentmise † Kurucz Lászlóért
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise papokért
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise hálaadás családért és papi hivatásért
9:00 szentmise családtagokért
11:00 szentmise híveinkért, † Veráért, Nándorért, Éváért,
Lászlóért

VASÁRNAP,
január 9.
URUNK
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
MEGKERESZTELKEDÉSE 18:00 szentmise
utána vesperás

