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Január 24.  

Évközi 3. vasárnap 
Ma Isten igéjének a vasárnapja van, és egyben az ökumenikus imahét záró 

napja is. Őszinte szívvel kérjük az Úr kegyelmét, hogy az egész esztendő 
folyamán valóra tudjuk váltani az egységre való törekvésünket. Hétfőn, január 
25-én ünnepeljük Szent Pál apostol megtérésének ünnepét, közismert nevén 
Pálfordulás napját. A Krisztus egyházát üldöző Saulból az Evangélium 
legelszántabb apostola lett. A mi életünkben az egyház iránti elköteleződésünk 
mikorra tehető? Ez az ünnep nem csak Pál személyét hozza közelebb hozzánk, 
hanem a mi Isten-kapcsolatunkat is új megvilágításba helyezi: Mi az a radikális 
változás, ami az Istennel való személyes kapcsolatomból fakad, amihez 
másként viszonyulok most, mint korábban? 

József atya 

H I R D E T É S E I N K 

A Közösségépítő csoport a Krisztinás napunk keretében 2021. január 30-án este fél 9-
kor énekkari koncertet rendez. A Prelude Vegyeskar műsorában Monteverdi, Bartók, 
Ligeti és mai magyar szerzők műveit énekli. A Plébánia honlapján és Facebook-
oldalán lehet bekapcsolódni.  „A zene olyan örömöt szerez, amelyet az emberi 
természet nem nélkülözhet.” (Konfuciusz)  
Krisztinás napunk eseménysorozata január 31- én, a 9 órai szentmisével zárul. 

A Széchenyi István Alapítvány emlékévet hirdetett ebben az évben Széchenyi István 
születésének 230. évfordulója alkalmából. Ebből az alkalomból, 1836-ban nálunk 
kötött házassága évfordulója napján, 2021. február 4-én, csütörtökön este 6 órakor 
ünnepi szentmisével csatlakozunk az emlékévhez. Helyhiány miatt, a templomban 
csak meghívóval rendelkezők tudnak majd részt venni a szentmisén, de közvetítés 
útján mindenki be tud kapcsolódni.  

Köszönjük a kedves Testvéreknek, hogy a fűtési idényben nagylelkűbben adakoznak, 
és egyúttal azért is köszönetet mondunk, hogy egyházi hozzájárulásukkal is kifejezik 
elköteleződésüket plébániai közösségünk és Egyházunk iránt.  

 

Dátum Liturgiák rendje 

VASÁRNAP 
Január 24. 

Isten igéjének 
vasárnapja  

(Szalézi Szent Ferenc) 

  9:00 szentmise: † Ferencért  
11:00 szentmise: híveinkért; † Julianna 

édesanyáért 
 

18:00 vesperás 
18.30 szentmise: † Ilona, Piroska és Terézért 

HÉTFŐ 
január 25. 

Szent Pál apostol megtérésének az ünnepe 

KEDD, január 26.  
Szent Timóteus  
és Szent Titusz 
(Szent Róbert,  

Alberik és István) 

  8:00 szentmise: Istenben való hitünk 
erősödéséért 
 

SZERDA 
január 27. 

(Merici Szent Angéla) 

  7:30 gyóntatás 
  8:00 szentmise: † Erzsébet édesanya, nagymamáért 
  9:30 gyászmise: † Szüle Mihályné Mária  
 

17:00 - 19:00 csendes szentségimádás.  

CSÜTÖRTÖK 
január 28.  

Aquinói Szent Tamás 

 
18:00 gyóntatás 
18.30 szentmise: † Kláráért (tem. múlt kedden 

volt) 

PÉNTEK 
január 29.  

(Szent Valériusz) 

 
17:30 gyóntatás 
18.30 szentmise: élő Zsomborért és Hajniért 

SZOMBAT 
január 30.  

(Ward Mária) 

 
 
18.30 szentmise: † Gáborért 

VASÁRNAP 
Január 31. 

Évközi 4. vasárnap 
(Bosco Szent János) 

  9:00 szentmise: Krisztinás napunk záró szentmiséje; 
† Margit és Huba szülőkért, nagyszülőkért 

11:00 szentmise: híveinkért; † Magdolna és 
András szülőkért, † Mátyás testvérért 

18:00 vesperás 
18.30 szentmise: † Török József atyáért 

 

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