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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 

Testvéreim! A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A 
szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki 
mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, 
hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik 
a tudás adományát ugyanattól a Lélektől. A harmadik a hitet kapja ugyanabban a 
Lélekben, vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki 
csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálás képessége vagy a szellemek 
elbírálása jut osztályrészül. Más a különféle nyelvek adományát vagy pedig a nyelvek 
értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, 
tetszése szerint osztva kinek-kinek.          1Kor 12,4-11 

H I R D E T É S E I N K 

Ma kezdődik és a jövő vasárnappal zárul az idei 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 

Január 26-án, szerdán este fél 8 órakor Rostás Zoltán úr tart előadást a Liget Budapest 
projektről Krisztinavárosi Esténk keretében a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola 
dísztermében, „Híd a Városliget múltja és jövője között” címmel. (Kosciuszko T. u. 3.) 

Februártól havonta első csütörtökönként 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 szentmise után egy órás “Imaiskola” lesz 
felnőttek részére a templomban, ami egyházunk tanításának és a liturgiának jobb 
megismerését, valamint a hitben való elmélyülés lehetőségét is magában foglalja. 

 

2Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 2.  
VASÁRNAP,  
január 16. 

Szent Marcellusz 

  9:00 szentmise élő családtagokért 
75 éves András nagyapáért 

11:00 szentmise híveinkért , élő Csengéért és szüleiért; 
élő Gergő és családja megtéréséért 

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

utána vesperás 

HÉTFŐ, január 17. 
Szent Antal apát 

  9:45 Sediánszky János temetése a Farkasréti temetőben 

KEDD, január 18. 
Árpád-házi Szent Margit 

Szent Piroska 

  8:00 szentmise † Béláért 

14:00 Török István Pál temetése a Szent Gellért 
urnatemető szórókápolnájában 

SZERDA,  
január 19. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise Anna lelki üdvéért 

14:30 Gyimesi Lászlóné temetése az Újköztemetőben 
16:00 - 18:00 csendes szentségimádás 
18:00 a Mária Légió imaórája 

CSÜTÖRTÖK, január 20.  
Szent Fábián és 

Sebestyén,  
Boldog Özséb 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise élő Ágnes és Margit nővérekért 

  Délután a gyóntatás és a szentmise elmarad! 

PÉNTEK, január 21. 
Szent Ágnes,  

Szent Meinrád 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Balla Istvánné Máriáért 

17:00 a gyóntatás elmarad 
17:30 ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők 

egységéért 

SZOMBAT, január 22. 
Szent Vince,  

Boldog Batthyány 
Strattmann László 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 † Ferenc áldozópapért 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP,  
január 23. 

a Szentírás vasárnapja 
Suso Szent Henrik,  

Szent Ildefonz 

  9:00 szentmise † szülőkért 
11:00 szentmise híveinkért, élő Petráért és családjáért;  

1 éve † Kornélért; † Istvánokért és Franciskákért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Török József atyáért 

 
 

 

 

A járvány most gyorsabban terjed, mint eddig bármikor!  
A legteljesebb óvatosságra kérünk mindenkit!  

Kérjük, segítsenek a padok és a kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után! 
Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével! 
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