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2008. január 26-án szombat este 7 órai kezdettel farsangi bált 
rendezünk az ifjúság részére.

Jegyek a plébánián válthatók meg a hivatalos órában.  

Február 2, szombat 

Boldogasszony ünnepe,
 az ünnepi szentmise 

gyertyaszenteléssel este 
6 órakor lesz.

Február 3. vasárnap
Szent Balázs püspök 

napja.
A szentmisék végén 

Balázs-áldásban 
részesítjük a testvéreket! 

SZENTSÉGIMÁDÁS

2008. január 12. szombat 
de. 9 óra: szentségkitétel.

Este 6 óra: ünnepi szentmise, 
melyet

Ferling György 
banai plébános  tart. 

http://www.szentimre.plebania.hu
mailto:plebaniagyor@sztimre.t-online.hu


Bízzuk Újra Életünket Krisztusra! 

B.Ú.É.K.
2008

„MINDEN EMBER SZÁMÁRA
MINDEN PILLANAT KEZDET”

annyit jelent, hogy a szeretet háromságára 
vetjük tekintetünket, a teremtés egyetlen 
principiumára. Az Atya szó mindig a Fiút és a 

Szentlelket is idézi: azok a kapcsolatok, amelyek a Háromság személyeit 
alkotják és megkülönböztetik, rányomják bélyegüket az egész teremtésre. 

remtményként élni annyit jelent, mint 

sorozatgyártónak tekinteni. Mert a szeretet sajátja az, hogy a 
létezés forrása legyen, nem pedig sorozatgyártó. Ez a forrás 
kimeríthetetlen. A mai nap is a teremtés napja az Isten számára, 
ebben a pillanatban is a teremtés kezében vagyunk és még rajtunk 
van „az isteni kéz illata”. Minden percben frissen kerülünk ki a 

mtményként élni annyit jelent, hogy 

minden ember számára minden pillanat kezdet, minden új, friss; várja a 

hogy felismerjük, „alkotó teremtmények” vagyunk, mert megadatott 

meg. Szeretem a múlt századi filozófus, Blanc de Saint Bonnet 
szellemes mondását: „Isten a leh
embert.” Az ember Istennek inkább a vázlata, mint a képmása. 

a befejezetlen teremtmény és az isteni tökéletesség közötti terület 
határtalan, és nyitva van a szabadság számára, amely az emberi 
méltóság alapja.

Roger Etchegaray bíboros



(Páké, Háromszék vármegye – Erdély)

Adjon Isten minden jót

Jó termést és jó vásárt

Adjon Isten minden jót

Egészséget, jó kedvet

Adjon Isten minden jót

Drága jó bort, olcsó sót
Ez
Adjon Isten füvet, fát,
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át

Adjon Isten minden jót

Vegye el mind a nem jót,

Amit várunk, legyen meg,



Engesztelésül…

Áldott legyen az Isten! 
Áldott legyen 
Áldott legyen Jézus Krisztus, valóságos Isten 

és valóságos ember! 
Áldott legyen Jézus szent Neve! 
Áldott legyen Jézus szentséges Szíve! 
Áldott legyen Jézus drága szent Vére! 
Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb Oltáriszentségben! 
Áldott legyen a vigasztaló Szentlélek! 
Áldott legyen
Áldott legyen
Áldott legyen

mennybevétele! 
Áldott legyen
Áldott legyen
jegyese! 
Áldott legyen

Ámen. 

Hálát adunk neked, Atyánk, 
leszállt magas trónjáról, lejött 

méhében testet öltsön, így egyesítsen két világot: istenit és emberit. 
Magára vette halandó testünket és annak gyöngeségeit, hogy a 
vajúdó emberiséget megváltsa. Pólyába takarva fekszik, pedig a 
csillagok közt tündököl. Testbe takarózik az Isten, kit angyalok 
szolgálnak. Jászolban fekszik az, kinek hatalma a mennyben ragyog. 

számunkra 
együtt, és szentségedet hálás szívvel magasztaljuk. 


