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VASÁRNAP, ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA 

A pásztorok sietve elindultak, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő 
Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a 
Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig 
szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután 
hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, 
pontosan úgy, amint (az angyalok) előre megmondták nekik. 

Azután eltelt nyolc nap, és körülmetélték a Gyermeket. A Jézus nevet adták neki, 
mert így nevezte őt az angyal, mielőtt még anyja méhében megfogant volna. 

Lk 2,16-21 

H I R D E T É S E I N K    
Újév napján – Szűz Mária, Isten anyja ünnepén – délelőtt 10 órakor és este 6 órakor lesz 

szentmise. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. 

A püspöki kar rendelkezése nyomán módosul a szentmise bűnbánati imája – kérjük, 
figyeljenek a miséző atyára, illetve a vetített szövegre. 

A fűtési idény végéig az első csütörtöki szentségimádás nem lesz megtartva, hanem csak 
a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája a szentmise után. A Rózsafüzér Társulat 
imatalálkozója 17 órakor a plébánián lesz. A mostani első csütörtökön Gájer László atya is 
gyóntat. 

Ugyancsak csütörtökön, este 8 órakor szkólánk Vízkereszt matutinumát énekli. 

Január 6-án, pénteken, Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepén reggel 8-kor és este 6-
kor lesz szentmise. Parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező. Ez a nap egyben 
a hónap első péntekje is lesz: az Imaiskola (hittan felnőtteknek) a plébánián lesz megtartva a 
szentmise után, míg este 7-től 9-ig az Emmánuel Közösség vezetésével dicsőítés és 
szentségimádás lesz a templomban.   

Szombaton reggel 8-tól rózsafüzér imádságot végzünk mind a négy füzér elimádkozásával.  

Megjelent a Krisztinavárosi Harangszó, valamint főegyházmegyénk Esztergom-Budapest 
című magazinjának karácsonyi száma. Kérjük, vigyék magukkal mindkettőt! 

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

Januártól – a piaci árszabás szerint életbe lépő, megemelt díjak miatt – a templom 
fűtésének költségét (mivel az a korábbinak sokszorosára növekedne) sajnos nem tudjuk 
vállalni, hanem csak a világítási költséget. Kérjük a kedves Testvérek megértését! 

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP, január 1. 
SZŰZ MÁRIA, 
ISTEN ANYJA 

A béke világnapja 

10:00 szentmise híveinkért; élő Editért és Gergőért; 
papi hivatásokért 

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

HÉTFŐ, január 2.  
Nagy Szent Vazul és 

Nazianzi Szent Gergely 

   

KEDD, január 3.  
Jézus Szentséges Neve 

(Szent Genovéva) 

  8:00 szentmise élő áldozópapért  

 

SZERDA, január 4. 
Folignoi Szent Angéla 

  8:00 szentmise † Teréz édesanyáért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
január 5.  

17:00 a Rózsafüzér társulat imatalálkozója a plébánián  
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 szentmise élő Liliért, 18. születésnapján 
19:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája 
20:00 szkólánk vízkereszt matutinumát énekli 

PÉNTEK, január 6. 
URUNK MEGJELENÉSE, 

VÍZKERESZT 
(Gáspár, Menyhért, 

Boldizsár) 

  8:00 ünnepi szentmise papokért 

10:30 Komarnicki Edit és Komarnicki Egon temetése a 
Farkasréti temetőben 

11:15 Bánki Imréné temetése a Pesterzsébeti temetőben 
12:45 Belányi József temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 ünnepi szentmise † Máriáért és Lajosért 
19:00 – 21:00 az Emmánuel Közösség imaestje  

SZOMBAT, január 7. 
Penyaforti Szent 

Rajmund 

  8:00 közösen elmondjuk mind a négy rózsafüzért,  
utána a templom nyitva 12 óráig  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise élő Ferencért 

VASÁRNAP, január 8. 
URUNK 

MEGKERESZTELKEDÉSE 
(Szent Szeverin) 

  9:00 szentmise 
11:00 szentmise híveinkért; † Gizella és István szülőkért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † nagyszülők lelki üdvéért; élő Péterért; 

Editért és Egonért, akiket pénteken temettünk 
19:00 vesperás 

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