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URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE  

Kornéliusz (százados) házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket 
mondta: „Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. 
Mindenki kedves előtte, bármely néphez tartozik is, aki féli őt és az igazságot 
cselekszi. Isten a tanítást Izrael fiainak adta, és a béke örömhírét hirdette 
Jézus által. Ő a mindenség Ura.” 

ApCsel 10,34-35 

H I R D E T É S E I N K 

Az idén január 16-tól 23-ig tart az ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. A 
kedves Testvéreket a következő ökumenikus imaalkalmakra várjuk szeretettel, 
részletek a plakáton olvashatók:  

jan. 16. vasárnap 18:00 Bécsi kapu téri evangélikus templom 

jan. 17. hétfő 17:30 Mátyás templom 

jan. 18. kedd 17:30 Tabáni római katolikus templom 

jan. 19. szerda 17:30 Szent Anna templom, Batthyány tér 

jan. 20. csütörtök 17:30 Görögkatolikus templom, Fő u. 88. 

jan. 21. péntek 17:30 Krisztinavárosi templom, Krisztina tér 

jan. 22. szombat 19:00 Országúti ferences templom, Margit krt. 

jan. 23. vasárnap 18:00 Református templom, Szilágyi Dezső tér 

Azon a héten csütörtökön és pénteken reggel 8 órakor lesz szentmise templomunkban. 

Februártól havonta első csütörtökön déltől este 8-ig szentségimádás lesz. Az esti 
szentmisét és az első csütörtöki rózsafüzért továbbra is a megszokott időben tartjuk. 
Várjuk közösségeink és plébániánk családjai jelentkezését, akik vállalnak egy-egy óra 
szentségimádást. Szeretnénk, hogy a plébániaépület megújulása közösségünk lelki 
megújulását is előmozdítsa, amihez kérjük mindenki közreműködését!  

Februártól minden első pénteken az esti mise után egy órás “Imaiskola” lesz felnőttek 
részére a templomban, ami egyházunk tanításának és a liturgiának jobb megisme-
rését, valamint a hitben való elmélyülés lehetőségét is magában foglalja. 

 
 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
január 9. 
URUNK 

MEGKERESZTELKEDÉSE 

  9:00 szentmise élő családtagokért;  
75 éves András nagypapáért 

11:00 szentmise híveinkért, † Veráért, Nándorért, Éváért, 
Lászlóért; hálából születésért; † Máriáért; 
† Józsefért és élő családtagokért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise Anna lelki üdvéért 

utána vesperás 

HÉTFŐ, január 10. 
Nysszai Szent Gergely 

 

KEDD,  
január 11. 

  8:00 szentmise beteg Valériáért és Máriáért 

SZERDA,  
január 12. 

  7:30 a gyóntatás elmarad 
  8:00 szentmise élő édesanyáért és nagymamáért  

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

CSÜTÖRTÖK,  
január 13.  

Szent Hiláriusz (Vidor) 
17:30 a gyóntatás elmarad 
18:00 szentmise † Máriáért és hozzátartozókért 

PÉNTEK, január 14. 
Nolai Szent Félix,  

Orseolo Szent Péter 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise élő Zsomiért 

SZOMBAT, január 15. 
Remete Szent Pál, Szent 

Maurusz és Placidusz 
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Lajosért és családjáért 

ÉVKÖZI 2.  
VASÁRNAP,  
január 16. 

Szent Marcellusz 

  9:00 szentmise élő családtagokért 
11:00 szentmise híveinkért  

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Gáborért; † Imréért és Lillianért 

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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