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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 

Amikor Jézus befejezte beszédét, ezt mondta Simonnak: »Evezz a mélyre, 
és vessétek ki hálóitokat a halfogáshoz!« Simon ezt felelte neki: »Mester! Egész 
éjszaka fáradoztunk, és semmit sem fogtunk. A te szavadra azonban kivetem a 
hálót.« És miután ezt megtette, a halaknak oly bő sokaságát fogták ki, hogy 
szakadozott a hálójuk. Intettek tehát a társaiknak, akik a másik hajóban voltak, 
hogy jöjjenek a segítségükre. Azok odamentek és megtöltötték mind a két 
hajót, úgyhogy csaknem elmerültek. Ennek láttára Simon Péter Jézus lábaihoz 
borult és így szólt: »Menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, Uram!« Mert a 
nagy halfogás miatt, amelyben részük volt, félelem fogta el őt és mindazokat, 
akik vele voltak, hasonlóképpen Jakabot és Jánost is, Zebedeus fiait, akik Simon 
társai voltak. Jézus pedig így szólt Simonhoz: »Ne félj! Ezentúl már emberek 
halásza leszel.« Erre kivonták a hajókat a partra, és mindenüket elhagyva 
követték őt.                   Lk 5,1-11 

H I R D E T É S E I N K 

 A gyerekes családok szüleit szeretettel várjuk február 12-én este fél 9-kor online 
előadásra, és utána beszélgetésre Ferenc pápa Amoris Laetitia, A családban megélt 
szeretetről kezdetű apostoli buzdítása alapján. Az online együttlétre a 
https://forms.gle/HuZjzygJ2rEMy1326 linken lehet bejelentkezni. A jelentkezések 
fogadását a kezdés előtt egy órával lezárjuk. 

Örömmel látjuk, hogy egyre több gyermekes család vesz részt a 9-es misén. Kérjük a 
kedves szülőket, akik nem tagjai a „Gyermekes családok levelező listának”, hogy a 
mai 9-es mise után, a miséző oltár előtt iratkozzanak fel, vagy jelentkezzenek be a 
http://krisztinatemplom.hu/plebaniai-informaciok/hirlevel-levelezolista/ címen, hogy 
az őket érintő programokról célzottan tudjuk értesíteni őket. 

Szeretettel hirdetjük építészünk, Hild Csorba Bernadett előadását, amelyet a Kézfogás 
Testvérvárosi Egyesület szervezésében, a Vízivárosi Klubban (Batthyány u. 26.) tart 
február 18-án, pénteken 16:00 órakor Műemlékek helyreállítása címmel, kitérve a 
plébániánkon folyó felújításra is. 

 

2Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP,  
február 6. 

Miki Szent Pál és 
vértanútársai,  
Szent Dorottya 

  9:00 szentmise Milánkovics és Keviczky család † tagjaiért; 
élő Edit egészségéért, családja megtéréséért 

11:00 szentmise híveinkért, † Molnár Béláért; 
† Margitért és Jánosért; † Sándorért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Imre és Margit szülőkért; † Tamásért 

HÉTFŐ,  
február 7. 

 

KEDD, február 8. 
Bakhita Szent Jozefina, 
Emiliáni Szent Jeromos 

  8:00 szentmise beteg Valéria gyógyulásáért 

 

SZERDA,  
február 9. 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise † Mariannért 
13:00 Schmotzer Imréné temetése Farkasréten 

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

CSÜTÖRTÖK,  
február 10.  

Szent Skolasztika 

17:00 első csütörtöki gyóntatás 
17:00 rózsafüzér a Rózsafüzér Társulattal 
18:00 szentmise Lelovics család † tagjaiért 

PÉNTEK, február 11. 
Lourdes-i Boldogságos 

Szűz Mária,  
a betegek világnapja 

17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise élő áldozópap gyógyulásáért és 

hozzátartozóiért 

SZOMBAT,  
február 12. 

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

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP,  
február 13. 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért, † Dénesért;  

élő Márkért és † Eszterért 

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Zsigmondért; † Sándorért;  

† Blankáért, Miklósokért, Lucáért 
 
 

 
 

A járvány jelenleg gyorsabban terjed, mint eddig bármikor! A betegség lefolyása 
most gyakran könnyebb, de óvatosságot kérünk mindig, mindenütt!  

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