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Szentmisék rendje: Hétköznaponként reggel 7 és este 6 óra
Vasárnaponként ½  8, ¾  9, 10, ½  12 és este 6 óra

- ;
kedden, csütörtökön, pénteken és szombaton az esti szentmisék ideje alatt

Vasár- és ünnepnapokon a szentmisék ideje alatt

Az s betegeket január 9-én látogatjuk.

Szentségimádás
Január 12-én templomunkban egész napos Szent-
ségimádás lesz. Reggel 8 órakor szentmise, majd 
Szentségkitétel. Este 6 órakor ünnepi szentmise, 

Szentségeltétel. Kérjük a testvéreket, hogy a 
nap folyamán minél többen keressük fel az Oltári-

ztust.

Mocorgók miséje
Örömmel jelezzük a kedves testvéreknek, 

harmadik vasárnapján délután 4 órakor 
tartjuk a „Mocorgók miséjét”. Szeretettel
hívjuk és várjuk a kisgyermekes családo-
kat január 18-án.

Ökumenikus imahét
Január 18-25-ig imahét lesz a Krisztus-
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Lectio divina
Január 24-én, szombaton este 7 
órakor várjuk ismét a testvéreket a Szentírás imádságos olvasására, 
melynek témája Szent Pál évéhez és ünnepéhez kapcsolódóan az apos-
tol teológiája lesz.
A lectio divina-t ez alkalommal dr. Schmatovich János atya

 biblikus professzora tartja.

Latin mise
Január 25- z
nyelven imádkozzuk. 

Január 31-én verses áhítat lesz templomunkban KÖVEK 

ZSOLTÁRA címmel. A Forrás Színház és a Vajdasági Magyar 
Versmondók Egyesületének közös produkciója este 7 órakor 

A belépés ingyenes, adományaikat köszönettel elfogad-
juk.

bruárra 

Az  betegeket február 6-án látogatjuk.

Február 7-én, szombaton plébániánk gitáros ének- és zenekara közre-
z esti szentmise. Külön szeretettel hívjuk és várjuk a 

fiatalokat és a családokat.

Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja van. A hagyományos 
Balázs-áldást ezen a napon, és az e 8-án a szent-
misék végén adjuk.



Pál apostol megtérése
A harcoló és sze

Részletek Joseph Ratzinger:
A remény forrásai é

Szent Pál harca egy vértanú harca volt kez-
osabban mondva: életútja 

ozott, és az 
z-

tényekkel szemben. Megtérése pillanatától 
fogva a megfeszített Krisztus híve
útját választotta. Nem volt diplomata; ahol a 
diplomácia módszereivel próbálkozott, nem 
sok sikert ért el. Nem volt más fegyvere, 
mint Jézus Krisztus üzenete és az ezért az 
üzenetér r-
sága. Már a filippiekhez írt levélben arról 

áldozatul. Élete alkonyán, a Timóteusnak írt második levelében (2 
Tim 4,6) közölt utolsó üzenetében ez a megfogalmazás még egy-
szer visszatér. Pál kész volt kitenni magát a bántalmaknak is; ez 

nképpe
próbált meg kitérni a kellemetlen
kevésbé akart szép és kellemes életet kialakítani magának.

A Szent Pál kezében látható kardnak, azon kívül, hogy kivégzé-
sének módját jelzi, természetesen még egy másik jelentést is tu-
lajdoníthatunk: a kard a Szentírásban Isten Igéjének is jelképe, 

a szív gondolatait és érzéseit”. (Zsid 4,12) Ezt a kardot forgatta 
Szent Pál. Ezzel hódította meg az embereket. A „kard” itt végül is 

é-
ebet is 

ejthet – ebben áll kard-természete.



kö
mint az igazságigényes élet, sok embert dühít az igazság; ezért 
akarják azt gúzsba kötni, elnyomni 

– az 

és mit ne tegyünk? 
Aki egészen az igazságnak kötelezi el magát és nincs más fegy-

vere, de nem is akar magának más feladatot annak hirdetésén kí-
vül, az ugyan nem szükségképpen lesz gyilkosság áldozata, de 
mindenesetre a vértanúság közvet
emberré lesz. 

Nem a hódítók kardja menti meg a világot, hanem csakis a szen-
Krisztus követése vezet el az új testvériséghez.

Ima a keresztények egységéért

t-
tál nekünk. Szándékod, hogy békéltesd az emberiséget ebben a 
megváltó szeretetben. Tekints kegyesen reánk, akik a keresztény 
egységért imádkozunk és dolgozunk. Add, hogy megtapasztaljuk, 
hogy testvérek vagyunk a te szeretetedben. Add, hogy eggyé le-
gyünk, eggyé a Te kezedben. Ámen.


