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ÉVKÖZI 5. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Ti vagytok a föld sója. De ha a só 
ízét veszti, mivel sózzák meg? Nem való az egyébre, mint hogy kidobják, s 
eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. A hegyen épült várost nem 
lehet elrejteni. Lámpát sem azért gyújtanak, hogy a véka alá rejtsék, hanem a 
lámpatartóra teszik, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy világítson a ti 
világosságtok az emberek előtt, hogy látva jótetteiteket, magasztalják mennyei 
Atyátokat!” 

 

H I R D E T É S E I N K    

Elhelyeztünk néhány meleg takarót kedves Híveink számára a templomban, az első 
padok előtt. Akinek ez segítséget jelenthet, hogy kitartson a fűtetlen templomban, 
kérjük, érkezéskor vigye magával ülőhelyére. Távozás előtt kérjük, hogy tegye vissza 
összehajtva oda, ahonnét fölvette. 

Házszentelést lehet még kérni, cím és telefonszám megadásával.  

A mai szentmisén is lesz Balázs-áldás azok részére, akik pénteken nem tudtak 
részesülni Balázs-áldásban. 

Szombaton, a lourdes-i jelenések emléknapján este fél 6-kor litániával köszöntjük a 
Szűzanyát. 

Nagyböjtben péntekenként keresztutat imádkozunk a templomban. Már most várjuk 
előimádkozók jelentkezését a családok, imacsoportok és lelkiségek részéről. 

Március 10-12. között nagyböjti lelkigyakorlatot tartunk házaspárok részére a plébánián. 
Március 10-én pénteken az esti szentmisével kezdődik, és vasárnap, március 12-én a reggel 9 
órai szentmisével zárul. Nem lesz közös étkezés, így a szombati ebédet is mindenki a saját 
otthonában fogyaszthatja el. Kérjük az érdeklődő házaspárok jelentkezését nevük és 
elérhetőségük megadásával.  

SZJA bevallás készítésekor ne felejtsünk el nyilatkozni az adó 1-1 százalékáról, amit 
további költség nélkül ajánlhatunk fel Egyházunk (011-es kód), illetve kiválasztott alapítvány 
javára. Ezúton ajánljuk figyelmükbe cserkészcsapatunk (Krisztinavárosi Cserkészalapítvány 
19636340-1-41), illetve iskolánk (Krisztinavárosi Szent Gellért Alapítvány 18048779-1-41) 
alapítványait. 

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

 

Dátum Liturgiák rendje 

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; 

Irén gyógyulásáért 
19:00 vesperás 

HÉTFŐ, február 6. 
Miki Szent Pál és társai 

(Szent Dorottya) 

 

KEDD,  
február 7.  

  8:00 szentmise † Imre édesapáért és családjáért 

 

SZERDA, február 8 
Emiliáni Szent Jeromos 
Bakhita Szent Jozefina 

  8:00 szentmise élő Robinért 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  

CSÜTÖRTÖK, 
 február 9. 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 gyóntatás,  
18:00 szentmise † Mariannáért 

PÉNTEK,  
február 10. 

Szent Skolasztika 

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

SZOMBAT, 
február 11. 

A lourdes–i Szűz Mária, 
A betegek világnapja 

(Aniáni Szent Benedek) 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
17:30 Loretoi litánia 
18:00 † Blanka és Miklós nagyszülőkért, † Luca és 

Miklós gyermekeikért 

VASÁRNAP,  
február 12. 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

  9:00 szentmise hálából; 
élő Gergőért, Dénesért és Imréért 

11:00 szentmise híveinkért;  
élő Mariannáért és családjáért;  
† György édesapáért, nagyapáért és férjért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise házastársért; 

† Orsolya édesanyáért halálának 9. évfordulóján 
19:00 vesperás 
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