Dátum
Cím: 1016 Budapest, Mészáros u. 1.
XX./1. szám
Tel: +36 1 3564388, mobil: +36 20 3420697
2021. január 3.
E-mail: krisztinavarosi.plebania@hotmail.com
Boldogasszony hava
www.krisztinatemplom.hu
www.facebook.com/havasboldogasszony
Számlaszám: CIB Bank 10700419-65647879-51100005
Iroda: kedd-péntek 10h-12h és 15h-17h; Karitász: szerda: 15h-17h

Január 3. Karácsony utáni 2. vasárnap
B.U.É.K. Bízd újra életedet Krisztusra !
"

VASÁRNAP
Január 3.
Karácsony utáni
2. vasárnap
(Szent Genovéva)

HIRDETÉSEINK
Szerdán, Vízkereszt ünnepén rendkívüli miserendet tartunk, két délutáni
szentmisével 4 illetve 6 órakor, hogy munkavállaló Testvéreink közül is minél többen
tudjanak méltóképpen, együtt ünnepelni templomunkban.
Krisztinás napunk következő eseménye kerekasztal beszélgetés január 9-én este
fél 9-kor: NCD – Természetes Közösségfejlődés – Plébániánk jövője. Vezeti: SelmecziZsuppányi Maja. Jelentkezés a https://forms.gle/WQNZDqkxx8vv5y3r9 űrlapon, a
regisztráció a kezdés előtt egy órával lezárul. Mindenkit szeretettel várunk!
A Rózsafüzér Társulat imaszándékai – 2021. január
Tengernek Csillaga imacsoport: Szűz Mária, Isten Anyja, és papok Anyja! Hálát
adunk plébános atyánkért, papjainkért és a szerzetesekért. Kérünk, segítsd őket,
hogy szent hívatásukhoz hűségesek tudjanak maradni. Anyai szereteteddel támogasd
Egyházközségünk híveit a 2021-es évben is.
Szent László imacsoport: Kérjük Szent József és Batthyány Strattmann László
közbenjárását a családapákért, hogy jó példájukkal neveljék gyermekeiket.
Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: Evangelizációs – Az emberi testvériségért:
Imádkozzunk, hogy az Úr adja meg nekünk a kegyelmet, hogy a más vallású
testvéreinkkel teljes testvéri közösségben tudjunk élni, egymásért imádkozva és
nyitottan minden ember felé.

9:00 szentmise: † Máriáért
11:00 szentmise: † Máriáért és Lajosért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † édesanyáért és élő családtagokért

HÉTFŐ
január 4.
(Folignoi Szent Angéla)
KEDD
január 5.

Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és mindörökké.

(Zsid 13,8)
Az Apostol üzenetével kívánok minden kedves Testvéremnek áldott,
békés, reményteli, egészséges új esztendőt
József atya

Liturgiák rendje

SZERDA
január 6
Urunk megjelenése
(Vízkereszt)
(Gáspár, Menyhért,
Boldizsár)
CSÜTÖRTÖK
január 7.
(Penyafordi Szent
Rajmund)
PÉNTEK
január 8.
(Szent Szeverin)
SZOMBAT
január 9.
VASÁRNAP
Január 10.
Urunk
megkeresztelkedése
(Nysszai Szent Gergely)

8:00 szentmise: hálát adva Isten szeretetéért

9:00 szentmise: gyermeket váró házaspárért
11:00 szentmise:
(!) 16:00 szentmise:
17:30 vesperás
(!) 18:00 szentmise: † Olga és János szülők
Ünnepelünk, irodai illetve karitász félfogadás ezen a
napon nem lesz!
17:30 17:30 a Rózsafüzér társulat közös imádsága
17:30 gyóntatás
18.30 szentmise: papjainkért és papi hivatásokért
17:30 gyóntatás
18.30 szentmise: beteg Imréért
18.30 szentmise: † Kócziás György lelki üdvéért
9:00 szentmise: élő Ágnesért
11:00 szentmise: híveinkért és élő Józsefért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: élő Péterért

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt (nem lezárt)
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen!

