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Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.
XXI./5. szám
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2022. január 30.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Boldogasszony hava
www.krisztinatemplom.hu www.facebook.com/havasboldogasszony
Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
IBAN: HU16-10700419-65647879-51100005
Iroda a sekrestyében: kedd és szerda 10h-12h csütörtök és péntek 15h-17h

Dátum

9:00 szentmise † Mária keresztanyáért; † Tündéért
11:00
szentmise híveinkért, † szülőkért; † Sándorért
ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP,
†
Jánosért és Sáráért
január 30.
Ward Mária
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise Szabó család † tagjaiért; hálaadásul
HÉTFŐ, január 31.
Bosco Szent János
KEDD,
február 1.

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP
Testvéreim! Törekedjetek értékesebb adományokra! Ezért mindennél
magasztosabb utat mutatok nektek. Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet
prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat;
hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.
Szétoszthatom bár mindenemet a nélkülözők között, odaadhatom a testemet is
égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem.
A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik,
nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat
nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent
eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. A szeretet nem szűnik meg soha.
A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik.
1Kor 12,31-13,8

Liturgiák rendje

SZERDA, február 2.
Urunk bemutatása
(Gyertyaszentelő
Boldogasszony)

CSÜTÖRTÖK,
február 3.
Szent Balázs,
Szent Anszgár - Oszkár,
Szent Simeon és Anna

HIRDETÉSEINK

8:00 szentmise családtagokért, bűnök engesztelésére
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise élő áldozópap gyógyulásáért
16:00 - 18:00 csendes Szentségimádás
18:00 ünnepi szentmise, Isteni Megváltóról Nevezett Nővérek
tisztelendő, élő elöljáróiért
18:45 a Mária Légió imaórája
12:00 csendes szentségimádás kezdete
jelentkezőket várunk még!
17:00 első csütörtöki gyóntatás
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal
18:00 szentmise papokért, papi hivatásokért
20:00 a csendes szentségimádás befejezése

A héten csütörtökön déltől este 8-ig szentségimádás lesz, kivéve az esti szentmise és
az 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 lehet. A 13 órai időpontra várunk még
jelentkezőket.
A héten 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.

PÉNTEK, február 4.
Szent Veronika, Szent
Hrabanusz Maurusz,
Korzini Szent András

11:00 Podmaniczky Mihályné temetése a Gazdagréti
plébánia urnatemetőjében
16:00 Molnár Béla temetési szertartása templomunkban
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise papokért

SZOMBAT, február 5.
Szent Ágota,
Szent Adél

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 † Jánosért

A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2022. február
Tengernek Csillaga imacsoport: Szűzanyánk, közbenjárásodat kérjük lelki és testi
szenvedéssel küzdő betegeinkért.
Szent László imacsoport: Plébániánk népéért, hogy imádkozó kisközösségekben éljünk,
és lobogjon szívünkben a vágy, hogy közvetlen kapcsolatba kerüljünk az Úrral.
Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Szerzetesnővérekért és a megszentelt élet más
formáját élő nőkért, hálát adva küldetésükért és bátorságukért, hogy folyamatosan
új válaszokat találjanak a mai ember előtt álló kihívásokra.

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP, 9:00 szentmise Milánkovics és Keviczky család † tagjaiért
11:00 szentmise híveinkért, † Molnár Béláért;
február 6.
† Margitért és Jánosért; † Sándorért
Miki Szent Pál és
vértanútársai,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
Szent Dorottya
18:00 szentmise † Imre és Margit szülőkért
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!

