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B.Ú.É.K. Bízd újra életedet Krisztusra!
Minden kedves Testvéremnek békés, reményteli, sikeres, új esztendőt
kívánok a templomunkban szolgálatot tevő papok és a képviselőtestület
nevében, szeretettel:

Mihály atya s.k.

N A P T Á R

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, 2019. január 1, kedd, Újév, béke világnapja
saját zsolozsma Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21

Testvérem! Minden év január 1-jén Anyaszentegyházunk több
dolgot is ünnepel. Mivel ez a nap karácsony nyolcada, ezért ezen a
napon az Édesanyát köszöntjük, ahogyan ezt több családban teszik a
gyermek születésnapján. Az angyalok énekére gondolva, karácsonykor
az Istennek adott dicsőségre tesszük a hangsúlyt, ma a nekünk adott
békére. De ez a nap újév napja is. Ez az idő szerepét juttatja
eszünkbe. Ne csodálkozzunk tehát, hogy a szentmise áldozási
énekében ezt imádkozzuk: „Jézus Krisztus ugyanaz tegnap, ma és
mindörökké.” (Zsid 13,8)

Mi, emberek mindig keressük a biztos pontot. Már
Arkhimédész ezt mondta: «Adjatok egy fix pontot, és én kifordítom
sarkaiból a világot». Ez a biztos pont számunkra csak örök
Főpapunk lehet. Ő ugyanaz, aki az utolsó vacsora asztalánál
szétosztotta testét a pászkakenyérben. Ő ugyanaz ma, amikor
oltárunkon megjelenik a kenyér színében. Ő ugyanaz, amikor az örök
életben egy asztalhoz ülhetünk vele. Az idő ugyanis emberi életünk
kerete, az Isten Fia azonban az idő fölött áll.

Testvérem! A mi életünkben minden változik. Mi magunk és
körülményeink is. Csak Isten változatlan. Ha tehát komoly változást

szeretnénk, kapaszkodjunk az Oltáriszentségbe, mely ugyanaz…
KENYÉR SZÍNÉBEN VELÜNK LAKÓ JÉZUS, EBBEN ÉS MINDEN ÉVBEN LÉGY A MI
TÁPLÁLÉKUNK ÉS BIZTOS PONTUNK! HA BELÉD KAPASZKODUNK, BIZTOSAN
MEGTALÁLJUK VÁLTOZÁSUNK HELYES IRÁNYÁT. [M.a.]

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend, a szentmisén való részvétel kötelező.
18.00: vesperás

Szerda, január 2. Nagy  Szent  Vazul  és  Nazianzi  Szent  Gergely  püspökök,
egyháztanítók       I. zsoltárhét 1Jn 2,22-28  Jn 1,19-28
16.00: karitász fogadóóra

Csütörtök, január 3. Jézus Szent Neve 1Jn 2,29-3,6  Jn 1,29-34
17.30: gyóntatás: Dr. Gájer László atya
18.30: szentmise papi hivatásokért
A szentmise után idősebb felnőttek hittanórája

Első péntek, január 4. 1Ján 3,7-10  Jn 1,35-42
7.15: szentmise az iskolában
Délelőtt lakásukhoz kötött beteg testvéreinket megáldoztatjuk
17.30: gyóntatás: Mihály atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Az esti szentmise után vesperás

Szombat, január 5. 1Jn3,11-21  Jn 1,43-51
18.00: Loretói litánia

URUNK MEGJELENÉSE, VÍZKERESZT, január 6. vasárnap
saját zsolozsma Iz 60,1-6  Ef 3,2-3a.5-6  Mt 2,1-12
8.30: a szentmisén a gyermek szkóla énekel

A szentmise után szentóra
17.45: vesperás

Januári imaszándékok

Tengernek Csillaga imacsoport: magyar népünkért, hogy az Oltáriszentségben
velünk levő Jézust felismerjük, és igaz szívvel, mindenek fölött szeressük.

Szent László imacsoport: egyházközösségünk tagjaiért, hogy a Béke Királynője
oltalmazzon minket az új esztendőben, és így eljussunk végül a megdicsőült
Krisztus színe látására.

Lisieux-i Szent Teréz imacsoport: a fiatalokért, különösen a latin-amerikaiakért,
hogy Mária példáját követve és az Úr hívására válaszolva hirdessék az
Evangélium örömét a világnak.


