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Január 10. Urunk megkeresztelkedése
Vasárnapi gondolat
Szeplőtelen Fogantatás ünnepén, december 8-án Ferenc pápa meghirdette
a „Szent József-évet”. Az Apostoli Penitenciária dekrétumot adott ki, amelyben
a szentév során elnyerhető búcsú feltételeiről olvashatunk. Sokszor hallunk
„furcsa véleményeket” a búcsú elnyeréséről, de ezek sok esetben részbeni –
vagy teljes –ismerethiányról árulkodnak. Olyan gazdag Egyházunk tanítása az
örök életről, és az oda vezető út lehetőségeiről, hogy a búcsúval kapcsolatos
útmutatásaink is egy „kimeríthetetlen kincses bányához” hasonlítanak.
József atya
HIRDETÉSEINK

VASÁRNAP
Január 10.
Urunk
megkeresztelkedése
(Nysszai Szent Gergely)

Liturgiák rendje
9:00 szentmise: élő Ágnesért
11:00 szentmise: híveinkért és élő Józsefért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: élő Péterért

HÉTFŐ
január 11.
KEDD
január 12.
SZERDA
január 13.
(Szent Hiláriusz)

8:00 szentmise: † Irénért, élő Mártáért és Kláráért
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: hálából élő Gáborért
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.

CSÜTÖRTÖK
január 14.
(Nolai Szent Félix,
Orseolo Szent Péter)

18:00 gyóntatás
18.30 szentmise: élő Máriáért és családjáért

PÉNTEK
január 15.
(Remete Szent Pál, Szent
Maurusz és Placidusz)

17:30 gyóntatás
18.30 szentmise: élő Máriáért és családjáért

Képviselő-testületünk január 4-én este tartotta idei első ülését. A virtuális találkozón
megbeszéltük az idei évre vonatkozó terveket, ezekben azonban a járványhelyzet és
annak előre nem látható hossza miatt nagyon sok a bizonytalansági tényező.

SZOMBAT
január 16.
(Szent Marcellusz)

18.30 szentmise: † Imréért és Lilianért

A Közösségépítő csoport beszámolt róla, hogy szervezésükben folytatódik az – online
térbe kényszerült – Krisztinás nap szombatonkénti sorozata, egészen január végéig.
Következő eseményeként szeretnénk megmozgatni benneteket! 2021. január 16-án
délelőtt fél 11-kor Horváth Gusztyó vezetésével a Néptáncoljunk együtt! programba
lehet bekapcsolódni a Plébánia honlapján és Facebook-oldalán. “A hagyományőrzés
nem a hamu imádása, hanem a tűz továbbadása.” (Gustav Mahler)

VASÁRNAP
Január 17.
Évközi 2. vasárnap
(Szent Antal apát)

9:00 szentmise: élő Józsefért
11:00 szentmise: † Molnár Ferencért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Béla édesapa és nagyapáért

A Széchenyi család Széchenyi István születésének 230. évfordulója alkalmából
Széchenyi-évet hirdetett 2021-re. Mivel a legnagyobb magyar 1836-ban
templomunkban vette feleségül Seilern Crescence-ot, úgy döntöttünk, hogy
plébániánk csatlakozik az emlékévhez. A házasságkötés évfordulóján, február 4-én a
Széchenyi családért lesz szentmise templomunkban 18 órai kezdettel. Ennek
részleteiről, a további programokról, kezdeményezésekről egyeztetünk a Széchenyi
családdal, és a későbbiekben folyamatosan hírt adunk a plébánia felületein.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy a templomban csak a kijelölt (nem lezárt)
helyekre üljenek, hogy a biztonságos távolság meglegyen!

Kedves Testvérek szeretetébe ajánljuk a Krisztus-hívők egységéért végzett
ökumenikus imahetet, amelyre 2021. január 17-től 25-ig kerül sor. Szokásos
körünkben négy alkalommal lesz személyes részvételi lehetőség, mindegyik esetben
a Bécsi kapu téri evangélikus templomban, a következőképpen:
Január 17-én 11:00 órakor a vasárnapi istentiszteleten ft. Marton Zoltán
váci megyéspüspökünk prédikál.
A következő napokon 18:00 órakor lesz ökumenikus istentisztelet, mégpedig
január 18-án, hétfőn Illés Dávid református esperes,
19-én, kedden Péter Zoltán evangélikus lelkész,
20-án, szerdán plébánosunk, József atya igehirdetésével.
Az online csatlakozási lehetőségekről és az imahét központi eseményeiről hamarosan
a honlapunkon olvashatnak.

