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ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP  

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: Mondom nektek: Ha igaz voltotok 
nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek 
országába. Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az 
ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik 
testvérére. Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom 
nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. 
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd 
meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! 
Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van. 

Mt 5,20-22a.27-28.33-34a.37 

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 Krisztinavárosi esték keretében február 21-én, kivételesen kedden este fél 8-kor 
dr. Fodor Réka (Afréka) tart előadást Tűzön-vízen át Afrikában – Afréka legújabb 
kalandjai a fekete kontinensen címmel Plébániánk tanácstermében. Mindenkit 
szeretettel várunk! 

Nagyböjtben péntekenként ½ 6-tól 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. 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP,  
február 12. 

ÉVKÖZI 6. VASÁRNAP 

  9:00 szentmise hálából; † Lídia édesanyáért;  
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 

HÉTFŐ, február 13. 
Szentatyánk megválasz-

tásának évfordulója 

 

KEDD, február 14.  
Szent Cirill és Metód, 

Európa társvédőszentjei 
(Szent Bálint) 

  8:00 szentmise élő Márkért 

 

SZERDA,  
február 15. 

  8:00 szentmise hálaadásul gyerekekért 

  8:30 Kiss Klára temetése a Farkasréti temetőben 

16:00 –18:00 csendes szentségimádás  

CSÜTÖRTÖK, 
 február 16. 

Szent Julianna 

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

PÉNTEK, február 17. 
A szervita rend  

hét szent alapítója 

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

SZOMBAT, 
február 18. 

Boldog Fra Angelico 

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

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 betegek gyógyulásáért 

VASÁRNAP,  
február 19. 

ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP 
Könyörgő nap a világ 

éhezőiért 

  9:00 szentmise a Kapibara és Komondor örs tagjaiért;  
a tisztítótűzben szenvedő lelkekért 

11:00 szentmise híveinkért; † Elemér atyáért 

16:00 a templom nyitva csendes imádságra 
18:00 szentmise † Gizella édesanyáért; † Andrásért 
19:00 vesperás 

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