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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

¢¢£æȱ£¢ȱûnnepe
Február 2-án Urunk bemutatásának ünnepe lesz. A gyertyaszentelés
szertartása és az ünnepi szentmise este 6 órakor kezGĘGLN
Balázs-áldás
Február 3-án Szent Balázs püspök emléknapja lesz.
A hagyományos Balázs-áldásban ezen a napon, és az ezt
N|YHWĘ V]RPEDWRQ YDODPLQW YDViUQDS D V]HQtmisék végén
részesülhetnek a hívek.
Lourdes-i kilenced
Február 3-11-ig minden este ¾ 6-kor imádkozzuk a lourdes-i kilencedet.
æ·

Az HOVĘSpQWHNHV betegeket február 4-én és 11-én látogatjuk.
Betegek világnapja
Február 11-én, pénteken, este 6 órakor ünnepi szentmise
lesz, melynek keretében a Betegek szentségében
UpV]HVOKHWQHND]RNDWHVWYpUHLQNDNLNHOĘUHIHOLUDWNR]QDN
az irodán vagy a kitett lapon a templomban. A Betegek
V]HQWVpJpW FVDN D]RN YHKHWLN IHO DNLN HOĘ]ĘOHJ tUiVEDQ
jelentkeztek, részesültek a szentgyónás szentségében, és
beteJVpJN YDJ\ LGĘV NRUXN LQGRNROMD D V]HQWVpJ NpUpVpW
6]HQWJ\yQiVLOHKHWĘVpJIHEUXiU-én délután 5 órától lesz
a templomban.

Lectio divina
Február 12-én, délután ½ 5-kor várjuk ismét a testvéreket a Szentírás
imádságos olvasására. A bibliai elmélkedéssorozatot Tájmel Antal csornai
plébános atya fogja vezetni.
Gitáros szentmise
Február 19-én, szombaton, az esti szentmisén plébániánk gitáros ének- és
zenekara fog énekelni.
Mocorgók miséje
Szeretettel hívjuk és várjuk a kisgyermekes családokat
február 20-án, vasárnap délután 4 órakor a
„Mocorgók miséjére”.
Jegyesbeszélgetések
$Ki]DVViJUDHOĘNpV]tWĘMHJ\HVEHV]pOJHWpVHNHOĘUHOiWKDWyODJfebruár 24én, csütörtökön este ¼ 8-NRU NH]GĘGnek a plébánia hittantermében.
%ĘYHEEIHOYLOiJRVtWiVDKLUGHWĘWiEOiQOHV]ROYDVKDWy
Farsangi bál
Február 26-án, szombaton délután 2 órai kezdettel farsangi bált tartunk a
hittanos gyermekeknek. A részletes programról és tudnivalókról a
hitoktatóknál és a sekUHVW\pEHQOHKHWpUGHNOĘGQL
Latin mise
Február 27-én YDViUQDS D GpOHOĘWW  yUDNRU NH]GĘGĘ V]HQWPLVpW ODWLQ
nyelven imádkozzuk.
æ·s márciusra
Az HOVĘSpQWHNHV betegeket március 4-én és 11-én látogatjuk.
Március 9-én Hamvazószerda lesz.

Dr. Gyökössy Endre:
Boldogmondások margójára
Boldogok, akik tudják, miért élnek, mert akkor azt is megtudják majd,
hogyan éljenek.
Boldogok, akik összhangban vannak önmagukkal, mert nem kell
szüntelen azt tenniük, amit mindenki tesz.
Boldogok, akik csodálkoznak ott is, ahol mások közömbösek, mert
örömes lesz az életük.
Boldogok, akik tudják, hogy másoknak is lehet igaza, mert békesség lesz
körülöttük.
Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert nem lesz vége
szórakozásuknak.
Boldogok, akik meg tudják különböztetni a hegyet a vakondtúrástól, mert
sok zavartól kímélik meg magukat.
%ROGRJRNDNLNpV]UHYHV]LNHJ\GLyIiEDQDE|OFVĘWD]DV]WDOWpVDNRSRUVyWpV
mindháromban a diófát, mert nemcsak néznek, hanem látnak is.
Boldogok, akik lenni is tudnak, nemcsak tenni, mert megcsendül a
csöndjük és titkok tudóivá válnak. Leborulók és nem kiborulók többé.
Boldogok, akik mentség keresése nélkül tudnak pihenni és aludni, mert
mosolyogva ébrednek fel és örömmel indulnak útjukra.
Boldogok, akik tudnak elhallgatni és meghallgatni, mert sok barátot
kapnak ajándékba és nem lesznek magányosak.
Boldogok,
akik
figyelnek
mások
hívására
anélkül,
hogy
QpONO|]KHWHWOHQQHNKLQQpNPDJXNDWPHUWĘND]|U|PPDJYHWĘL
Boldogok, akik komolyan tudják venni a kis dolgokat és békésen a nagy
eseményeket, mert messzire jutnak az életben.
Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt és elfelejtik a fintort, mert útjuk
napfényes lesz.
Boldogok, akik jóindulattal értelmezik mások botlásait, akkor is, ha
QDLYQDNWDUWMiNĘNHWPHUWH]DV]HUHWHWiUD
Boldogok, akik el tudnak hallgatni, ha szavukba vágnak, ha megbántják
ĘNHWpVV]HOtGHQV]yOQDNPHUW-p]XVQ\RPiEDQMiUQDN
%ROGRJRN DNLN PLQGHEEĘO PHJ LV WXGQDN YDOyVtWDQL YDODPLW PHUW
életesebb lesz az életük.

Ima a családokért
Bíró László püspök atyától
Mennyei Atyánk, hálát adunk Neked az élet és a család ajándékáért. Adj
QHNQNHUĘWKRJ\QDJ\OHONĦV]HUHWHWEHQpV|U|PEHQpOKHVVQN6HJtWVGD
Ki]DVSiURNDW NOGHWpVN WHOMHVtWpVpEHQ KRJ\ D KLWHW PHO\HW ĘVHLQNWĘO
kaptunk, továbbadhassák. Nyisd meg a gyermekek szívét, hogy
kibontakozzék bennük a keresztségben kapott hit csírája. Engedd, hogy
ILDWDOMDLQN Q|YHNHGMHQHN D KLWEHQ pV -p]XV LVPHUHWpEHQ D Ki]DVViJ HOĘWW
állók pedig merjenek remélni boldog házasságot, és tisztán megélt
szerelemmel készüljenek arra. Növeld a házastársak között a szeretetet és
D KĦVpJHW NO|nösen kérünk azokért, akik házasságukban nehézségekkel
NV]N|GQHN)RJDGGHOKiODDGiVXQNDWDKĦVpJHVD]pOHWUHQ\LWRWW|U|PWHOL
házasságért. Áraszd kegyelmedet és áldásodat nemzetünk minden
FVDOiGMiUD $GM EHOVĘ EpNpW D] |]YHJ\HNQHN pV HJ\HGOiOOyNQDN D
NXGDUFRNWyO V]HQYHGĘNQHN $GM E|OFVHVVpJHW pV NLWDUWiVW D FVDOiGRNpUW
fáradozó a világiaknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy megértve az
LGĘN MHOHLW IiUDGKDWDWODQXO KLUGHWKHVVpN D] pOHW pV D FVDOiG HYDQJpOLXPiW
9LOiJRVtWVGPHJDN|]pOHWIHOHOĘVHLWKogy felismerjék, mit kell tenniük a
család és a haza javára. Kérünk téged, szabadítsd fel szívünket a szolgáló
szeretetre Józseffel, Máriával, valamint a Te Fiad, a mi Urunk, Jézus
Krisztus által.
Ámen.

Hivatalos órák és ügyintézés a plébánián
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