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VASÁRNAP, URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

Abban az időben: Jézus elment Galileából a Jordán (folyó) mellé Jánoshoz, hogy 
megkeresztelkedjék nála. János azonban tiltakozott: „Neked kellene 
megkeresztelned engem, és te jössz hozzám?” Jézus azonban így szólt: „Hagyd ezt 
most, mert úgy illik, hogy teljesítsük mindazt, ami igazságos.” Erre János engedett 
neki.  

Jézus pedig megkeresztelkedett. Mihelyt feljött a vízből, íme, megnyílt az ég, és 
látta Isten Lelkét galamb módjára magára szállni. És íme, hang hallatszott az égből: 
„Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik!” 

Mt 3,13–17 

H I R D E T É S E I N K    

Hétfőn, január 9-én, 18 órai kezdettel a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a 
budapesti Szent István-bazilikában szentmise keretében emlékezik meg XVI. Benedek 
emeritus pápáról. A gyászmise főcelebránsa Erdő Péter bíboros úr lesz. 

Házszentelést mostantól lehet kérni, mégpedig februárra, cím és telefonszám 
megadásával.  

Jövő vasárnap, január 15-én 18 órakor a Kálvin téri református templomban 
hazánkban is megnyitják a Krisztus-hívők egységéért világszerte végzett ökumenikus 
imahetet. Templomunkban január 17-én, kedden este 6 órakor lesz ökumenikus imaóra, 
a hét többi napján pedig a plakáton olvasható helyen és időben. 

Figyelemmel az ökumenikus imahétre, január 18-ra tervezett Krisztinavárosi esténket 
későbbi időpontra halasztottuk. 

Február 8-tól jegyeskurzus indul plébániánkon. Azoknak a jelentkezését is tudjuk 
fogadni, akik más templomban készülnek házasságot kötni. Jelentkezni február 1-ig lehet 
telefonon vagy emailben.  

A januártól életbe lépett piaci árszabás miatt a templom fűtésének a költsége a 
korábbinak sokszorosára növekedett. Mivel a világítás ára szintén jelentősen megnőtt, 
csak ennek a költségét tudjuk vállalni, a templom fűtésének a költségét pedig nem 
vállalhatjuk. Kérjük a kedves Testvérek megértését!  

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP, január 8. 
URUNK 

MEGKERESZTELKEDÉSE 
(Szent Szeverin) 

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

élő Imréért 

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

Editért és Egonért, akiket pénteken temettünk 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ,  
január 9. 

   

KEDD, január 10.  
Nysszai Szent Gergely 

  8:00 szentmise élő családtagokért  

9:00 Dr. Juhász Tamás Mihály temetése a Szent Gellért 
plébániatemplom kriptájában 

SZERDA,  
január 11. 

  8:00 szentmise  

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
január 12.  

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise élő Dénesért és családjáért 

PÉNTEK,  
január 13. 

Szent Hiláriusz 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise † Anikó testvérért  

SZOMBAT, január 14. 
Nolai Szent Félix,  

Orseolo Szent Péter 

  8:00–12:00 a templom nyitva csendes imádságra 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Lillianért és Imréért 

VASÁRNAP,  
január 15. 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
(Remete Szent Pál) 

  9:00 szentmise András és Kati keresztgyerekeiért 
11:00 szentmise híveinkért; élő Imréért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Gáborért 
19:00 vesperás 

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