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ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen 
megállt. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül 
egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tiruszi és szidoni tengermellékről. 

Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt: 
„Boldogok vagytok, ti, szegények, mert tiétek az Isten országa. 
Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz 

részetek. 
Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. 
Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és 

megrágalmaznak, s neveteket, mint valami szégyenletes dolgot, emlegetik az 
Emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és ujjongjatok, mert nagy 
jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétákkal. 

De jaj, nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. 
Jaj nektek, akik most jóllaktatok, mert éhezni fogtok. 
Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok! 
Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek! Hisz atyáik is így tettek a 

hamis prófétákkal.”       Lk 6,17.20-26 

H I R D E T É S E I N K 

A Krisztinavárosi esték keretében Pataky Kálmán, a legnagyobb magyar lírai 
tenor, Lendva szülötte címmel tart előadást dr. Csermák Zoltán 2022. február 
16-án, szerdán este ½ 8 -kor. A helyszín: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, 
Kosciuszkó T. u. 3. Maszkok használatát kérjük! Mindenkit szeretettel várunk! 

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

Jövő vasárnap, február 20-án 11 órai szentmisénket a Mária Rádió élő adásban 
közvetíti. 

 

2Dátum Liturgiák rendje 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP,  
február 13. 

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

élő Márkért és † Eszterért; † Erzsébetért 

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

† Blankáért, Miklósokért, Lucáért; 
Imre gyógyulásáért 

HÉTFŐ, február 14. 
Szent Cirill és Metód 

Szent Bálint 

 

KEDD,  
február 15. 

  8:00 szentmise † Stefániáért és Péterért; 
† Rózáért és Antalért 

SZERDA,  
február 16. 

Szent Julianna 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise Semsei család † tagjaiért 

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

CSÜTÖRTÖK,  
február 17.  

A szervita rend hét 
szent alapítója 

17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † György férj, édesapa, nagyapa, 

dédapáért 

PÉNTEK,  
február 18. 

Boldog Fra Angelico 
17:00 gyóntatás  
18:00 szentmise † Julianna és István nagyszülőkért 

SZOMBAT,  
február 19. 

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

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP,  
február 20. 

Szent Marto, Ferenc  
és Jácinta 

  9:00 szentmise  
11:00 szentmise híveinkért, † nagyszülőkért 

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

 
 

 
 

A járvány továbbra is gyorsan terjed. Bár a betegség lefolyása gyakran könnyebb, 
óvatosságot kérünk mindig, mindenkitől, mindenütt!  

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