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N A P T Á R 

SZŰZ MÁRIA, ISTEN ANYJA, 2020. január 1, szerda, Béke 

világnapja, Újév 

saját zsolozsma  Szám 6,22-27  Gal 4,4-7  Lk 2,16-21 

Parancsolt ünnep, vasárnapi miserend van, a szentmisén való részvétel 

kötelező.  

    B.U.É.K. Bízd újra életedet Krisztusra ! 

     Minden kedves Testvéremnek békés, reményteli, sikeres, új esztendőt 

kívánok a képviselőtestület nevében is, szeretettel:   

Mihály atya  

Testvérem! VI. Pál pápa rendelete alapján az Újév első napján a 
békéért imádkozunk. A SZENTMISÉNEK IS VAN EGY RÉSZE, AMIT «BÉKE RÍTUS»-
NAK NEVEZÜNK. A római misekönyv általános rendelkezéseiben olvassuk: 
„Ebben a hívek békét és egységet kérnek az Egyház és az emberiség 
nagy családja számára, és kifejezik kölcsönös szeretetüket, mielőtt az 
egy kenyérből részesülnének” (RMÁR. 56b). 

A szentmise Miatyánkkal kezdődő részének neve: részesedés 
Krisztus áldozatából. Ennek két része a béke-rítus és a szentáldozás. A 
megváltásnak ugyanis egyik fontos gyümölcse a béke. Jézus „a 
kereszten kiontott vérével békességet szerzett mindenkinek” (Kol 1,20). A 
szentmise liturgiája megmutatja, hogy Istentől kapjuk a békét. (Vö.: Jn 
14,27) A pap vagy a diakónus felszólítása után fogunk egymással kezet. 
Még inkább kifejezi ezt, amikor néhány ünnepen a kézfogás nem a 
szomszédok között történik, hanem a paptól kiindulva, a ministránsok 
közreműködésével, jut el minden testvérhez. A béke imádságnak több 
változata van, amit ünnepkörönként használhatunk. A karácsonyi időben 
mondott ima szerint „az angyalok békét hirdettek a földnek”, ezért „a béke 
fejedelméhez” fordulunk. 

Testvérem! A «békecsók» az apostoli idők óta ismert 
egyházunkban. Már szent Pál ezt írja: „Köszöntsétek egymást szent 
csókkal” (Rom 16,16). Nagy szent Gergely, aki a VI.-VII. század 
fordulóján volt pápa, az áldozásra való előkészület jelévé tette. Egy 
asztalközösséghez ugyanis csak azok tartozhatnak, akik békében 
élnek egymással. A Krisztustól kapott békét igyekezzünk megtartani. 
(Vö.: Ef 4,3) Így valósággá lehet életünkben Jézus ígérete: „Boldogok a 

békeszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni” (Mt 5,9). M.a. 

18.00: vesperás  

 

Csütörtök, január 2.  Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 

püspökök és egyháztanítók  1Jn 2,22-28  Jn1,19-28 

16.00-18.00: karitász fogadóóra 

17.30: A Rózsafüzér Társulat januári találkozója és közös imádsága a 

templomban. 

18.30: szentmise papi hivatásokért 

Első péntek, január 3 1Jn 2,29-33,6  Jn 1,29-34 

Ma kezdődik a NEK nagykilencede! 
7.15: szentmise templomunkban 

Délelőtt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban 

17.30: gyóntatás: Mihály atya 

18.00: Jézus Szíve litánia 

Esti szentmise után vesperás 

Szombat, január 4. 1Jn 3,7-10  Jn 1,35-43 

18.00: Loretói litánia 

Karácsony utáni 2. vasárnap, január 5.  saját zsolozsma 

Sir 24,1-4.12-16  Ef 1,3-6.15-18  Jn 1,1-18 

  9.00: szentmise után szentóra 

18.00: vesperás 

19.30: Vízkereszti virrasztás 

H Í R E K 

Január 6-a, hétfő Vízkereszt ünnepe, parancsolt ünnep, a szentmisén való 

részvétel kötelező. Templomunkban vasárnapi miserend lesz. 


