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VASÁRNAP, KARÁCSONY, JÉZUS KRISZTUS SZÜLETÉSE  

Kezdetben volt az Ige. Az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő volt kezdetben 
Istennél. Minden őáltala lett, és nélküle semmi sem lett, ami lett. Őbenne élet volt, és 
ez az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség 
nem fogadta be. 

Föllépett egy ember, akit Isten küldött: János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot 
tegyen: tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a 
világosság, ő csak azért jött, hogy tanúságot tegyen a világosságról.  

Az Ige az igazi világosság volt, amely a világba jött, hogy megvilágítson minden 
embert. A világban volt, és a világ őáltala lett, de a világ nem ismerte fel őt. A 
tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Mindazoknak azonban, akik befogadták, 
hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek; azoknak, akik hisznek benne, akik nem 
vér szerint, nem a test kívánságából, és nem is a férfi akaratából, hanem Istentől 
születtek.  

És az Ige testté lett, és közöttünk lakott. Mi pedig láttuk az ő dicsőségét, mely az 
Atya Egyszülöttjének dicsősége, telve kegyelemmel és igazsággal. János tanúságot tett 
róla, amikor ezt hirdette: „Ő az, akiről mondtam, hogy utánam jön, de megelőz engem, 
mert előbb volt, mint én.” Hiszen mi mindannyian az ő teljességéből nyertünk 
kegyelemből kegyelmet. A törvényt ugyanis Mózes által kaptuk, a kegyelem és az 
igazság azonban Jézus Krisztus által valósult meg. 

Istent soha senki nem látta, Isten Egyszülöttje, aki az Atya kebelén van, ő 
nyilatkoztatta ki. 

Jn 1,1-18  

H I R D E T É S E I N K 

December 26-án, hétfőn, Szent István első vértanú ünnepén délelőtt 9 és 11 órakor lesz 
szentmise.  

December 27-30 között, keddtől péntekig szentmise minden nap reggel 8 órakor lesz. 

December 28-án, Aprószentek ünnepén zárjuk a lelki adoptációt a reggel 8 órai misén. 

Erre a hétre gyónási alkalmakat nem hirdetünk. 

December 30-án, pénteken irodai félfogadás nem lesz. 

December 31-én, szombaton az év végi hálaadó szentmise délután 5 órakor lesz. 

 Újév napján – Szűz Mária, Isten anyja ünnepén – délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz 
szentmise. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. 

Január 6-án, pénteken, Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepén reggel 8 és este 6 
órakor lesz szentmise. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
december 25. 
KARÁCSONY, 

JÉZUS KRISZTUS 
SZÜLETÉSE 

(Szent Anasztázia) 

  9:00 szentmise hálából a ministránsok szolgálatáért; 
családjainkért 

11:00 szentmise híveinkért; Boldizsár gyógyulásáért; 
† Gorgónia nővérért és † Dezsőért; 
† Antal édesapáért halálának 5. évfordulóján 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Györgyért születésének 100. évfordulójára 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, 
 december 26.  

Szent István első vértanú 

  9:00 szentmise † János édesapáért 
11:00 szentmise élő keresztszülőkért 

 

KEDD, december 27.  
Szent János apostol 

(Salkaházi Sára) 

  8:00 szentmise betegek gyógyulásáért  

 

SZERDA, 
 december 28. 

Aprószentek, vértanúk  

  8:00 szentmise † Ernőért, Erzsébetért, Zsuzsannáért, 
Borbáláért 
a szentmise végén a lelki adoptáció lezárása 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
december 29.  

Becket Szent Tamás 

  8:00 szentmise betegek gyógyulásáért  

Délután a templom zárva marad.  

PÉNTEK, december 30 
A Szent Család: 

Jézus, Mária és József 

  8:00 szentmise hálából szentatyánkért  

Délután a templom zárva marad. 

SZOMBAT,  
december 31. 

Szent I. Szilveszter pápa 

Délelőtt a templom zárva marad.  

17:00 szentmise év végi hálaadással 

VASÁRNAP, január 1. 
SZŰZ MÁRIA, 
ISTEN ANYJA 

A béke világnapja 

10:00 szentmise híveinkért; élő Editért és Gergőért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise hálaadásul 80. születésnapon 
19:00 vesperás 

Megjelent a Krisztinavárosi Harangszó, valamint főegyházmegyénk Esztergom-Budapest 
című magazinjának karácsonyi száma. 

Jegyeskurzus indul plébániánkon február 8-tól azon jegyespárok részére, akik 
templomunkban készülnek házasságot kötni. Jelentkezésüket január 8-ig várjuk telefonon 
vagy elektronikus levélcímünkön. 

A fertőzések elkerülése érdekében szeretettel ajánljuk a biztonsági távolság 
megtartását, a maszkviselést és a kézfertőtlenítő használatát. 
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