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

Vasárnapi gondolat
„Napjainkban sok-sok kereszténynek már nem fáj az egyházak
megosztottsága.” Kurt Koch bíboros szavai nagyon találóan fejezik ki az
egységre való törekvésünk legsúlyosabb mulasztását. A vatikáni keresztény
egységtanács vezetője hozzá tette: „A széttagoltság miatt érzett fájdalom
hiánya pedig egyik fontos hajtóerejétől fosztja meg az ökumenikus
mozgalmat.” Törekedjünk minél nagyobb elköteleződéssel részt venni a
keresztények egységéért végzett közös imaalkalmakon, mindenki a maga
körülményei és lehetőségei szerint. Amennyiben a többiektől eltérő
„talentumainkat” Isten ajándékának tekintjük, kamatoztatásuk nem hogy nem
tud bántó lenni a többiek részére, hanem azokat Isten áldásaként kell hogy
megosszuk velük. Ugyanígy, törekedjünk mi is meglátni Isten ajándékát abban,
amit az Úr Testvéreink által nyújt számunkra.
József atya

HIRDETÉSEINK
Köszönjük a karácsonyfák bontásában nyújtott segítséget minden részvevőnek!
2021. január 22-én, pénteken 10:00 órakor lesz munkatársunk, Maklári Béláné, Marika
temetése a Szent István bazilika altemplomában. Virágok mellőzését kérjük!
Ezen a délelőttön irodánk zárva marad.
A Krisztinás nap következő eseményeként 2021. január 23-án szombaton délelőtt fél
11-től Varázsvirág címmel bábelőadást szervez a kisgyerekeknek a Közösségépítő
csoport. A Plébánia honlapján és Facebook-oldalán lehet bekapcsolódni. „Az
átlelkesített tárgy is lehet alkalmas üzenethordozó eszköz.” (Giovannini Kornél bábművész)
Február 4-én, csütörtökön 18:00 órakor ünnepélyes szentmisével emlékezünk meg
gr. Széchenyi István templomunkban e napon történt esküvőjéről.

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

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

HÉTFŐ, január 18.
(Szent Piroska)
KEDD
január 19.

Január 17.

Liturgiák rendje

SZERDA, január 20.
(Szent Fábián és
Sebestyén, Boldog Özséb)
CSÜTÖRTÖK
január 21.
(Szent Meinrád)
PÉNTEK, január 22.
(Szent Vince,
Boldog Batthyány
Strattmann László)
SZOMBAT, január 23.
(Suso Szent Henrik,
Szent Ildefonz)
VASÁRNAP
Január 24.
Évközi 3. vasárnap,
a Szentírás vasárnapja
(Szalézi Szent Ferenc)

8:00 szentmise: Magyarország jövőjéért
10:30: Madarász Zoltánné temetése a Farkasréti
temetőben
7:30 gyóntatás
8:00 szentmise: † Zoéért
17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.

18:00 gyóntatás
18.30 szentmise: tisztítótűzben szenvedő lelkekért
A délelőtti irodai félfogadás elmarad.
17:30 gyóntatás
18.30 szentmise: † Molnár Ferencért

18.30 szentmise: † Lászlóért
9:00 szentmise: † Molnár Ferencért
11:00 szentmise: híveinkért, † Julianna édesanyáért
18:00 vesperás
18.30 szentmise: † Ilona, Piroska és Teréz

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 Zsolt
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.

