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ÉVKÖZI 3. VASÁRNAP  

Amikor Jézus meghallotta, hogy (Keresztelő) Jánost fogságba vetették, visszatért 
Galileába. Elhagyta Názáretet, és a tengerparti Kafarnaumban telepedett le, Zabulon és 
Neftali vidékén, hogy beteljesedjék, amit Izajás próféta mondott: 
Zabulon földje és Neftali földje, a tenger útja, a Jordán vidéke, a pogányok Galileája: A 
sötétben lakó nép nagy fényt lát, és fény virrad a halál honában s árnyékában ülőkre. 
Ettől kezdve Jézus tanítani kezdett. Ezt hirdette: „Térjetek meg, mert elközelgett a 
mennyek országa!”  

A Galileai-tenger mentén járva meglátott két testvért: Simont, akit Péternek is 
neveznek, és Andrást, a testvérét. Éppen hálót vetettek a tengerbe, mert halászok 
voltak. Így szólt hozzájuk: „Kövessetek engem, és én emberek halászává teszlek 
titeket!” Erre azok otthagyták hálóikat és követték őt. Amint onnan továbbment, 
meglátott másik két testvért is: Zebedeus fiát, Jakabot és testvérét, Jánost. Apjukkal, 
Zebedeussal a hálóikat javították a csónakban. Őket is elhívta. Ők is otthagyták a 
csónakot és az apjukat, és követték őt. 

Jézus pedig bejárta egész Galileát. Tanított a zsinagógákban, hirdette a mennyek 
országa örömhírét, és meggyógyított a nép körében minden betegséget és minden 
gyötrelmet. 

 

H I R D E T É S E I N K    
Ma 18 órakor a Szilágyi Dezső téri református templomban zárjuk a Krisztus-hívők 

egységéért végzett ökumenikus imahetet. 

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

 

Dátum Liturgiák rendje 

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; † Lászlóért 

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

Király család élő és † tagjaiért 
19:00 vesperás 

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

HÉTFŐ, január 23. 
Suso Szent Henrik,  

Szent Ildefonz 

11:15 Vargáné Szentkláray Erika temetése a Farkasréti 
temetőben 

KEDD, január 24.  
Szalézi Szent Ferenc 

  8:00 szentmise Jakub Rafael atya gyógyulásáért 

 

SZERDA, január 25. 
Szent Pál apostol 

megtérése 

  8:00 szentmise † Erzsébetért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK,  
január 26. 

Szent Timóteus 
és Szent Titusz 
(Szent Róbert,  

Alberik és István) 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás 
18:00 szentmise Milánkovics és Keviczky család élő 

és † tagjaiért 

PÉNTEK,  
január 27. 

Merici Szent Angéla 

12:00 Zagarits Ferenc temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise † Éva édesanyáért 

SZOMBAT, 
január 28. 

Aquinói Szent Tamás  

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Olga és János szülőkért 

VASÁRNAP,  
január 29. 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 
(Szent Valériusz) 

  9:00 szentmise † Erzsébet édesanyáért; 
Fehér Artúr Archibald keresztelője a szentmisében 

11:00 szentmise híveinkért; betegek gyógyulásáért;  
hálából István gyógyulásáért; élő Mártáért, élő és † 
családtagjaiért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Erikáért, akit a héten temettünk; 

élő gyerekért és unokákért 
19:00 vesperás 
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