
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.        XXII./5. szám 
Tel: 06 1 3564388, mobil: +36 20 3420697         2023. január 29. 
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com      Boldogasszony hava 
www.krisztinatemplom.hu           www.facebook.com/havasboldogasszony 
Bankszámla: Budapest-Krisztinaváros Havas Boldogasszony Plébánia  
 CIB Bank 10700419-65647879-51100005 
Irodai félfogadás: kedd és szerda 10h-12h; csütörtök és péntek 15h-17h  

 

 

 

 

 

 

 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP  

Abban az időben: Jézus, látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig 
köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket: 

„Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. 
Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. 
Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. 
Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert 

meglátják Istent. 
Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. 
Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. 
Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva 

mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és „ujjongjatok, mert 
nagy lesz a ti jutalmatok az égben.” 

H I R D E T É S E I N K    

Csütörtökön, Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő) ünnepén gyertyaszentelés és 
körmenet lesz este, a szentmisében. Utána a Jézus Szentséges Szíve imacsalád imaórája. 

A rózsafüzér társulat imatalálkozóját is csütörtökön, 17 órakor tartjuk a plébánián. 

Pénteken, a hónap első péntekén 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.  

A pénteki, illetve vasárnapi szentmisék után Balázs-áldásban részesülhetnek, akik kérik. 

Házszentelést lehet még kérni, februári időpontra, 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 RÓZSAFÜZÉR TÁRSULAT FEBRUÁRI IMASZÁNDÉKAI 

Tengernek Csillaga imacsoport: Imádkozzunk beteg és idős, szenvedő testvéreinkért 
Mennyei Atyánk irgalmát kérve számukra. 

Szent László imacsoport: Imádkozzunk, hogy Plébániánk minden tagjának életében a 
legfontosabb legyen a hitre és a Legnagyobb Szeretetet megismerésére való törekvés. 

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Imádkozzunk, hogy megélve a kommuniót, a krisztusi 
közösséget, a plébániák egyre inkább a hit, a testvériség és a befogadás közösségeivé 
váljanak a leginkább rászorulók számára!  

 
 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
január 29. 

ÉVKÖZI 4. VASÁRNAP 
(Szent Valériusz) 

  9:00 szentmise † Erzsébet édesanyáért; tisztítótűzben 
szenvedő lelkekért; új cserkészvezetőinkért  
Fehér Artúr Archibald keresztelője a szentmisében 

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

12:30 Hüttl Hanga keresztelője 

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

élő gyerekért és unokákért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, január 30. 
Ward Mária 

14:00 Vízvárdi Katalin temetése a Szent Gellért 
urnatemetőben 

KEDD, január 31.  
Bosco Szent János 

  8:00 szentmise hálából 

 

SZERDA,  
február 1. 

  8:00 szentmise Hegedűs és Nagy család élő és † tagjaiért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás 

CSÜTÖRTÖK, február 2. 
Urunk bemutatása 
(Gyertyaszentelő 
Boldogasszony) 
könyörgő nap  

a szerzetesi hivatásokért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 a Rózsafüzér társulat imatalálkozója a plébánián  
17:00 gyóntatás, Gájer László atya is gyóntat 
18:00 szentmise † Tamásért, † Katalinért és † nagyszülőkért 
19:00 a Jézus Szentséges Szíve imacsalád szentségimádása 

PÉNTEK, február 3. 
Szent Balázs, 

Szent Anszgár, 
Szent Simeon és Anna 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:00 gyóntatás 
18:00 szentmise papokért 
19:00 – 21:00 az Emmánuel Közösség imaestje 

SZOMBAT, 
február 4. 

Szent Veronika, Szent 
Hrabanusz Maurusz, 
Korzini Szent András 

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

14:30 Bognár Csaba és Mogyoróssy Kitti Laura esküvője 
16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére, 

papi hivatásokért 

VASÁRNAP,  
február 5. 

ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP 
(Szent Ágota,  

Szent Adél) 

  9:00 szentmise élő Dorottyáért és családjáért; 
élő Gergőért, Dénesért és Imréért 

11:00 szentmise híveinkért; † Margit édesanyáért;  
† Lászlóért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise Jaksa és Kiss család élő és † tagjaiért 
19:00 vesperás 

 

Mt 5,1-12a 
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