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ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP
Testvéreim! A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja
azonban mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis, akár zsidók, akár
pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk, mindnyájan egy testté
lettünk a keresztségben az egy Lélek által. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át.
Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ti Krisztusnak teste vagytok,
s egyenként tagjai.
1Kor 12,12-14.27
HIRDETÉSEINK
Ma zárul az idei Ökumenikus imahét a Krisztus-hívők egységéért. A kerületi
imaalkalmak záró Istentisztelete este 6 órakor lesz a Szilágyi Dezső téri református
templomban, ahová a kedves Testvéreket is szeretettel várják.
Szerdán, január 26-án a Krisztinavárosi Esték keretében este fél 8-kor Rostás Zoltán
tart előadást a Liget Budapest projektről a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
dísztermében (Kosciuszko T. u. 3.) „Híd a Városliget múltja és jövője között” címmel.
Részletek a plakáton olvashatók, mindenkit szeretettel várunk!
Februártól havonta első csütörtökönként déltől este 8-ig Szentségimádás lesz, kivéve
az esti szentmise és az azt megelőző első csütörtöki rózsafüzér idejét. Szabad
időpontok plébániánk internetes naptárából is kiolvashatók, de személyesen is lehet
érdeklődni a sekrestyében. Jelentkezni személyesen is, és e-mailben is van lehetőség.
Várjuk közösségeink, és plébániánk családjai jelentkezését, akik szívesen vállalnak egyegy óra Szentségimádást.
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.

Dátum

Liturgiák rendje

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP, 9:00 szentmise † szülőkért
11:00 szentmise híveinkért, élő Petráért és családjáért;
január 23.
1 éve † Kornélért; † Istvánokért és Franciskákért
a Szentírás vasárnapja
Suso Szent Henrik,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Ildefonz
18:00 szentmise † Török József atyáért
HÉTFŐ, január 24.
Szalézi Szent Ferenc
KEDD, január 25.
Szent Pál apostol
megtérése

9:45 Sediánszky János temetése a Farkasréti temetőben
8:00 szentmise † Erzsébetért, halála 10. évfordulóján

SZERDA, január 26.
Szent Timóteus
és Szent Titusz
Szent Róbert,
Alberik és István

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

CSÜTÖRTÖK,
január 27.
Merici Szent Angéla

17:30 gyóntatás
18:00 szentmise † Annáért

PÉNTEK,
január 28.
Aquinói Szent Tamás

17:00 gyóntatás
18:00 szentmise † Zichy Aladárért

SZOMBAT,
január 29.
Szent Valériusz

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise † Zsuzsannáért és Mihályért

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 † Terézia és János szülőkért

9:00 szentmise
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP, 11:00 szentmise híveinkért, † szülőkért
január 30.
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Ward Mária
18:00 szentmise Szabó család † tagjaiért; hálaadásul

A járvány most gyorsabban terjed, mint eddig bármikor!
A legteljesebb óvatosságra kérünk mindenkit!
Kérjük, segítsenek a padok és kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után!
Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével!

