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ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP  

Abban az időben: Amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, így szólt: „Íme, az 
Isten Báránya, aki elveszi a világ bűneit! Ő az, akiről én azt mondtam: Utánam jön egy 
férfi, aki megelőz engem, mert előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt, de azért 
jöttem, és azért keresztelek vízzel, hogy megismertessem őt Izraelben.” 

János azután így folytatta tanúságtételét: „Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, 
leszáll rá a Lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel 
kereszteljek, az mondta nekem: Akire látod, hogy rászáll a Lélek, és rajta marad, ő az, 
aki Lélekkel keresztel. Én láttam, és tanúskodom arról, hogy ő az Isten Fia!” 

Jn 1,29-34 

H I R D E T É S E I N K    

Ma 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 más-
más helyre, 6 illetve 7 órára várjuk híveinket, ahogy ezt az egyes napok rendjénél, 
valamint külön plakáton és szórólapon is hirdetjük. 

Kedden, január 17-én, a Szent Mónika közösség az ökumenikus imaórához csatlakozik. 

Január 24-én, kedden 15 órára kézműves foglalkozásra vár a karitász munkacsoport 
minden korosztálybeli érdeklődőket a plébániára. 

Január 25-én, szerdán este fél 8-kor Krisztinavárosi esténk keretében Dr. Kiss Rita 
egyetemi tanár, tanszékvezető, az MTA levelező tagja tart előadást Biomechanika: 
 orvos és mérnök együttgondolkodása címmel Plébániánk tanácstermében. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

Házszentelést februári időpontra lehet kérni, cím és telefonszám megadásával.  

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!  

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

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
január 15. 

ÉVKÖZI 2. VASÁRNAP 
(Remete Szent Pál) 

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

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

19:00 Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás) templom 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért  

HÉTFŐ, január 16. 
Szent Marcellusz 

18:00 Szent Anna templom 1017 Batthyány tér 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

KEDD, január 17.  
Remete Szent Antal 

  8:00 szentmise † Béláért 

18:00 templomunkban 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

SZERDA, január 18. 
Árpád-házi  

Szent Margit 

  8:00 szentmise Magyarország megtéréséért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

18:00 Görögkatolikus templom 1027 Fő u. 88. 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

CSÜTÖRTÖK,  
január 19.  

15:00 Komlóssy József temetése a Szt. Gellért urnatemetőben 
16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise hálából 

18:00 Kapucinus-templom 1011 Budapest Fő utca 32. 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

PÉNTEK, január 20. 
Boldog Özséb  

Szent Fábián pápa, 
Szent Sebestyén 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise Dénes gyógyulásáért 

18:00 Budavári evangélikus templom 1014 Bécsikapu tér 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

SZOMBAT, január 21. 
Szent Ágnes  

(Szent Meinrád) 

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

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

19:00 Országúti ferences templom 1024 Margit körút 23. 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   

VASÁRNAP,  
január 22. 

ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP 
Isten igéjének 

vasárnapja 
(Szent Vince,  

Boldog Batthyány 
Strattmann László) 

  9:00 szentmise † szülőkért 
11:00 szentmise híveinkért; † Kornélért és szülőkért;  

† Terézia és János szülőkért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Török József atyáért 
19:00 vesperás 

18:00 Református templom 1011 Szilágyi Dezső tér 
Ökumenikus istentisztelet a Krisztus-hívők egységéért   
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