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N A P T Á R 

 

2. Vasárnap a karácsonyi időben, január 4.        II. zsoltárhét 

                                                  Sir 24,1-4.12-16  Ef 1,3-6.16-18  Jn 1-18 
 

Testvérem! Minden plébános feladata, hogy imádkozzék a 
rábízottakért. Akkor is megteszem ezt, amikor havonta egy szentmisét 
ajánlok fel a krisztinavárosi közösségért. A mai szentleckében, amelyet az 
efezusiakhoz írt levélből olvasunk, szent Pál nagyszerű ötletet ad, hogy 
miért imádkozzam: „A dicsőséges Atya adja meg nektek a bölcsesség és 
a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt” (17). 

Most, Karácsonykor, azt ünnepeljük, hogy Isten megajándékozott 
minket. (Vö.: 6) Tőle kaptuk a Bölcsesség Lelkét, vagyis a Szentlelket 
is, aki szívünkbe árasztja a hit (Vö.: 15), a remény (Vö.: 18) és a szeretet 
(Vö.: 15) ajándékát. A Katolikus Egyház Katekizmusa szerint: „Az isteni 
erények a keresztényeket alkalmassá teszik arra, hogy a 
Szentháromsággal kapcsolatra lépve éljenek. Eredetük, okuk, céljuk maga 
Isten; Isten, akit az ember a hit révén ismer meg, s önmagáért remél és 
szeret.” (1840) A Szentlélek a kinyilatkoztatás lelke is. Általa nemcsak 
megismerjük az Istent, hanem meghívást is kapunk az Atyával való 
kapcsolatra. (Vö.: 18) 

Testvérem! Szent Pál tanácsából nem csak én meríthetek. Kérlek, ti 
is vegyétek komolyan, hogy szükségünk van Isten ajándékára! Karácsony 
táján ne csak az érzelmek kerüljenek előtérbe, hanem jussatok előbbre az 
apostol által megrajzolt úton is. ÉLJETEK AZ ISTENI ERÉNYEKKEL, ÉS 

IGYEKEZZETEK ELEGET TENNI AZ ATYAI MEGHÍVÁSNAK!        [M.a.] 
 

18.00: vesperás 
 

Hétfő, január 5.     1Jn 3,11-21  Mk 1,7-11 

12.00: Légler Béla temetése a Farkasréti temető alsó ravatalozójából 

17.30: gyóntatás: Mihály atya (Török Csaba atya a jövő hétfőn, 12-én fog gyóntatni.) 

18.30: Vízkereszt ünnepének vigilia szentmiséje, amelyen eleget lehet tenni részvételi 

kötelezettségünknek. 

19.30: a képviselő testület ülése a plébánián 

 

Kedd, január 6. VÍZKERESZT, URUNK MEGJELENÉSE  

             Iz 60,1-6  Ef 3,2-3a.5-6  Mt 2,1-12  

 

Testvérem! A zsidó nép arra kapott meghívást, hogy őrizze a 
Messiásra való várakozás hitét. A misszió gondolata, hogy másokat is az 
igaz Isten ismeretére vezessenek, mindig jelen volt történetükben. Mégis a 
messiási hit megőrzésének feladata, a próféták sokszoros figyelmeztetése 
ellenére is, fokozatosan oda vezetett, hogy a végén már azt képzelték, hogy 
csak az övék lesz a Messiás. 

Ezért szent Pál számára is titoknak tűnik a kinyilatkoztatás, ahogyan ezt 
a mai szentleckében olvassuk: „Jézus Krisztusban a pogányok is 
társörökösök, tagjai az egy testnek és az evangélium által részesei az 
ígéreteknek” (6). Két dologra tanít ez meg bennünket: Jézus mindenkihez 
jött, valamint mindenkit megszólít és hív az üdvösségre. Az elsőből 
egyértelműen következik a második gondolat. Nekünk, a mi 
közösségeinknek sem szabad becsukódnia. Igyekezzünk nyitottak lenni, 
örömmel fogadni mindenkit, hiszen ők is társörökösök, részesei az 
ígéreteknek. 

Testvérem! A három királyok ünnepén vegyük komolyan a szent 
hagyomány szavát. Gáspár, Menyhért és Boldizsár európai, keleti és afrikai 
király. (Akkor ez az egész ismert világot jelentette.) Minden nép megjelent 
tehát a Kisded jászolánál. KÖSZÖNJÜK URUNK, HOGY MI EMBEREK MIND 

TESTVÉREK VAGYUNK ÉS A MESSIÁS MINDANNYIUNKÉ!         [M.a.] 

 

A mai nap parancsolt ünnep, a szentmisén való részvétel kötelező.  

Templomunkban vasárnapi miserend lesz. Az irodai szolgálat szünetel. 

 

9.00: Ezen a szentmisén részt vesznek a Szent Gellért Iskola növendékei           

18.00: vesperás 

A mai naptól, személyes megbeszélés alapján, lehet lakásszentelést kérni. 

 
Szerda, január 7. Penyaforti Szent Rajmund áldozópap 

   1Jn 3,22-4,6  Mt 4,12-17.23-25 

13.00: Hrecska Zoltán temetése a Szent Gellért urnatemető szórókápolnájában 

16.00-18.00: Karitász fogadóóra 

17.30: Gyóntatás: Antal atya 

Esti szentmise után Biblia óra 
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Csütörtök, január 8.           1Jn 4,7-10  Mk 6,34-44   

  9.30: nyugdíjas séta indul templomunktól, a Szépművészeti Múzeumba a 

Rembrandt és a holland arany évszázad festészete  című kiállítás 

megtekintésére. A belépés a 62. születésnaptól kezdve 1.600,- Ft, 70 éves 

kortól pedig ingyenes. A tárlatvezetés díjához hozzájárulást kérünk. 

10.30: Dr. Markos Béla Ferencné temetése a Farkasréti temető alsó ravatalozójából 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

Esti szentmise után idősebb felnőttek hittanórája 
 

Péntek, január 9.                                                       1Jn 4,11-18  Mk 6,45-52 
17.30: gyóntatás: Zsolt atya 

Esti szentmise után vesperás 
                 

Szombat, január 10.                                             1Jn 4,19-5,4  Lk 4,14-22a 

Ezen a napon – az állami munkarendhez alkalmazkodva –  

9.00–től 11.00 óráig irodai félfogadást tartunk.  
18.00: Vízszentelés 
 

Vasárnap, január 11. URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

  Iz 42,1-4.6-7 v. Iz 55,1-11   ApCsel 10,34-38 v. 1Jn 5,1-9   Mt 3,13-17 
18.00: vesperás 
 

Adományok – hozzájárulás 

 

Kedves Testvérek ! Mindnyájunk kötelessége, hogy Egyházunk fenntartásában 

adományainkkal is részt vegyünk. Rendszeres egyházi hozzájárulásként 

hazánkban híveinktől a jövedelem 1 (egy) százalékát kérjük. Ennek befizetésére 

több lehetőség is van: 

  készpénz befizetés irodában, a fejlécben olvasható félfogadási időben 

  készpénz befizetés a sekrestyében havonta egy-egy vasárnapon, képviselő 

testületünk hirdetése szerint 

  rendszeres vagy eseti átutalás a CIB Banknál vezetett bankszámlára: 

10700419-65647879-51100005  
BUDAPEST-KRISZTINAVÁROS HAVAS BOLDOGASSZONY PLÉBÁNIA   

  készpénzes befizetés ugyanerre a számlára a CIB Bank bármely pénztáránál 

Az új bankszámlához tartozó postai (sárga)csekk kibocsátásáig türelmet kérünk ! 

A régi, OTP-s sárga-csekkeket kérjük, semmisítse meg ! 

 

 
 

 

Januári imaszándékok 
 

Tengernek Csillaga imacsoport:  Hogy az új esztendőben gondoljunk a világban 

élő testi-lelki szenvedőkre, és buzgón imádkozzunk értük. 

Mária Magdolna imacsoport:   Hogy ebben az esztendőben, melyet a 

megszentelt életnek szentelünk, a szerzetesek és a szerzetesnők újra 

felfedezzék a Krisztus-követés örömét, és buzgón vegyenek részt a 

szegények szolgálatában.  

Árpád-házi Szent Margit imacsoport:   Hogy a Szent Család példája segítse 

családjainkat, hogy egymás szeretetében és békességben éljenek. 

Szent László imacsoport:    Hogy a különböző vallási hagyományokhoz tartozók 

és minden jóakaratú ember együttműködjön a béke előmozdításában. 

 

 
 

 

 

A közeljövő eseményei 

 
 
Jan. 17. szombat du. ½ 4 óra farsangi nyugdíjas délután 

 18-25  Ökumenikus imahét (részleteket hirdetjük). 

 19. hétfő este „Krisztinavárosi esték” 

    

Febr. 2. hétfő Gyertyaszentelő Boldogasszony 
 – ünnepélyes gyertyaszentelés az esti szentmise keretében  
Megszentelt élet évének megnyitása templomunkban 

 7. szombat este: Zsinatoló munkacsoportok farsangja 

 8. vasárnap Balázs-áldás a szentmisék végén 

 12. csütörtök délelőtt nyugdíjas séta 

 13. péntek esti szentmise +Rozsályi Zoltán atya (halálának 9. évfordulója) 

 14. szombat 11 órától felkészítés a betegek szentségére 

 15. vasárnap ½ 12-es szentmisén Betegek szentségének kiszolgáltatása 

 

 

 

 


