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Szentmisék és szertartások rendje: Hétköznaponként reggel 7 órakor
Reggeli Dicséret, este 6 órakor szentmise; vasárnaponként ½ 8, ¾ 9, 10,
½ 12 és este 6 órakor szentmise
£¢à¤ȱæ·: Kedden és csütörtökön reggel 7 órakor;
csütörtökön a szentségimádás alatt, péntekenként az esti szentmise
alatt; vasár- és ünnepnapokon 10-es, ½ 12-es és esti 6 órás miséken
Külön kérésre, lelki vezetésre ¤ȱ¢£æȱæ

Vízkereszt
Január 2-án, Vízkereszt ünnepén, a 10 órás szentmise
elején vízszentelés lesz, majd a templomot körbejárva
meghintjük a híveket is. A kedves testvéreket buzdítjuk
a házszentelés régi szép hagyományának
felelevenítésére. Aki szeretné megszenteltetni
házát vagy lakását, kérjük, iratkozzon fel a
VHNUHVW\pEHQ $] HOĘ]HWHV HJ\H]WHWpV DODSMiQ
február végéig vasárnaponként a délutáni
órákban végezzük a házszentelés szertartását.
Vízkereszt vasárnapján délután 4 órakor szentmise lesz a családokért. A
prédikáció helyén megismételjük a pásztorjátékot, majd mise végén
külön-külön megáldjuk a családokat.
Lélekzetvételnyi csend
HpWIĘQNpQW HVWH  yUiUD szeretettel várjuk a fiatalokat és a
testvéreket közös esti imádságunkra, melyet plébániánk gitáros
ének- és zenekara vezet.
æ·
$]HOVĘSpQWHNHVEHWHJHNHWjanuár 7-én és 14-én látogatjuk.

Kedves Testvéreim!
A történelem utolsó órájáról kevés fogalmunk van, jóllehet sokan
szeretnék tudni vélni, mikor jön el a világ vége. Az utolsó óra számunkra
WHKiWHOVĘVRUEDQQHPNURQROyJLDLKDQHPWHROyJLDLNpUGpV'|QWĘSLOODQDW
utolsó, mert ezután már Jézus eljöYHWHOHQN|YHWNH]LN$NLÒUPLQGHQLGĘ
IHOHWW (UUĘO D] XWROVy yUiUyO 6]HQW -iQRV D]W tUMD KRJ\ NO|Q|VHQ LV VRN
küzdelem, próbatétel fogja kísérni. A hit próbája lesz ez minden
keresztény közösség számára. Amikor a nehézségek a legsúlyosabbak
lesznek, akkor válik nyilvánvalóvá Isten végtelen szeretete és közelsége
Isten igazi tanítványai számára.
Isten igazi tanítványa az, aki fölkent a Szentlélek kenetével, azaz
.ULV]WXV,JpMpQHNpVD.HUHV]WVpJV]HQWVpJHNHJ\HOPpQHNN|V]|QKHWĘHQD
teljes igazságot látja.
Az Egyház évezredek során mindig világosan leleplezte azokat,
akik Jézus nevében saját ideológiát hirdettek, akik a sötétséget
YLOiJRVViJNpQW WQWHWWpN IHO D] HPEHUHN HOĘWW (EEHQ D PHJJ\Ę]ĘGpVEHQ
KLVV]N pV YDOOMXN D] HOĘWWQN iOOy pY IHOp WHNLQWYH KRJ\ az Egyházhoz
tartozni ajándék. Semmilyen emberi biztosítás nem garantálhatja hitünk
PHJPDUDGiViW FVDN .ULV]WXV ,JpMpKH] YDOy KĦVpJQN pV D] ,JD]ViJ
alázatos keresése.
A polgári év fordulója arra irányítja a figyelmünket, hogy
történelmünket Isten vezeti, éppen ezért Neki legyen köszönet és
GLFVĘVpJ+R]]iV]iOOMRQIHONpUĘLPiGViJXQNLVD]HOĘWWQNiOOypYHOHMpQ
(]HNNHODJRQGRODWRNNDONtYiQRNEpNpVV]pS~MHV]WHQGĘW
Tamás atya

Hivatalos órák és ügyintézés a plébánián
+pWIĘWĘO3pQWHNLJ: 900-1200
+pWIĘQpV6]HUGiQ: 1700-1800

A januári szentségimádási napok rendje
Január 1.
Január 2.
Január 3.
Január 4.
Január 5.
Január 6.
Január 7.
Január 8.
Január 9.
Január 10.
Január 11.
Január 12.
Január 13.
Január 14.

Nagyboldogasszony székesegyház (Bazilika)
Loyolai Szent Ignác templom (Bencés)
Kármelhegyi Boldogasszony templom (Karmelita)
Szentháromság templom (Német Ispita)
Szent Erzsébet templom
Szent Anna templom (Orsolyita)
Urunk színeváltozása templom (Újváros)
Szent Kamillus templom
Szent Rókus és Sebestyén templom (Sziget)
Szent Anna templom (Szabadhegy)
Jézus Szíve templom (Gyárváros)
Szent Imre templom
Szentlélek templom
Szentháromság templom (Révfalu)
Könyörgés a családért
II. János Pál pápa imája

Atyaisten, 7ĘOHG V]iUPD]LN PLQGHQ DSDViJ D PHQQ\EHQ pV D I|OG|Q Te
vagy a Szeretet és az Élet. Add, hogy minden család a Földön Fiad Jézus
Krisztus segítségével, DNL DVV]RQ\WyO pV D 6]HQWOpOHNWĘO az Isteni
kegyelem forrásából született az élet és a szeretet igazi szentélye legyen
az állandóan megújuló emberi nem számára.
Kegyelmed vezesse a házastársakat, hogy gondoskodjanak és dolgozzanak
családjuk és a világ minden családja javára.
Add, hogy a fiatalok a családban szilárd támaszt találjanak
QHPHVOHONĦVpJNQHN az igazságban és a szeretetben való növekedésüknek.
Add, KRJ\ D Ki]DVViJ V]HQWVpJH iOWDO PHJHUĘVtWHWW V]HUHWHW OHJ\Ę]]H D
gyengeségeket és kríziseket, amelyekkel családjaink olykor találkoznak.
Végül kérünk, add, hogy a názáreti szentcsalád közbenjárására az Egyház
a világ minden népe között sikeresen végezze küldetését a családban.
0LQGH]W V]tYEĘO NpUMN 7ĘOHG aki az Élet, Igazság és Szeretet vagy, a
Szentlélekkel egyetemben.
Ámen.

Szentségimádás
Január 12-én, szerdán templomunkban egész napos szentségimádás lesz.
Reggel 7 órakor szentmise, majd szentségkitétel. Este 6 órakor ünnepi
V]HQWPLVH HOĘWWH szentségeltétel. Kérjük a testvéreket, hogy a nap
folyamán minél többen keressük fel az OltáriV]HQWVpJEHQ N|]WQN OHYĘ
Krisztust.
Gitáros szentmise
Január 15-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
január 16-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Ökumenikus imahét
Január 16-23-ig imahét lesz a Krisztus-KtYĘN HJ\VpJppUW $ UpV]OHWHV
SURJUDPPHJWHNLQWKHWĘOHV]DIDOL~MViJRQ
Latin mise
Január 30-iQ YDViUQDS D GpOHOĘWW  yUDNRU NH]GĘGĘ V]HQWPLVpW ODWLQ
nyelven imádkozzuk.
æ·ȱfebruárra
Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz.
A gyertyaszentelés szertartása és az ünnepi szentmise este 6
órakor kezGĘGLN
Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja van. A hagyományos BalázsáldásW H]HQ D QDSRQ pV D] H]W N|YHWĘ YDViUQDSRQ 6-án a szentmisék végén
adjuk.
Február 3-11-ig minden este ¾ 6-kor imádkozzuk a lourdes-i kilencedet.
Az HOVĘSpQWHNHV betegeket február 4-én és 11-én látogatjuk.
Február 11-én, pénteken, délután 4 órakor ünnepi szentmise lesz, melynek
keretében a Betegek kenetében részesítjük rászoruló testvéreinket.
Február 12-én, délután ½ 5-NRUWDUWMXND]HOVĘlectio divina-t.

