Mai, 11 órai szentmisénket a Mária Rádió élő adásban közvetíti!
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ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP
Jézus a hegyi beszédben így szólt tanítványaihoz: „Nektek, akik hallgattok
engem, ezt mondom: Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik
gyűlölnek titeket. Azokra, akik átkoznak titeket, mondjatok áldást, és
imádkozzatok rágalmazóitokért. Ha arcul üt valaki, tartsd oda a másik arcodat is.
Annak, aki elveszi köntösödet, add oda a ruhádat is. Mindenkinek, aki kér tőled,
adj, és aki elviszi, ami a tied, attól ne kérd vissza. Úgy bánjatok az emberekkel,
ahogy szeretnétek, hogy veletek is bánjanak.
Mert ha csak azokat szeretitek, akik titeket is szeretnek, milyen jutalmat
várhattok érte Istentől? Hisz a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik. Ha
csak azokkal tesztek jót, akik veletek is jót tesznek, milyen jutalmat érdemeltek?
Hisz ezt a bűnösök is megteszik. Ha csak a visszafizetés reményében adtok
kölcsönt, milyen hálára számíthattok? A bűnösök is kölcsönöznek a bűnösöknek,
hogy ugyanannyit kapjanak vissza.
Szeressétek inkább ellenségeiteket: tegyetek jót, adjatok kölcsön, és semmi
viszonzást ne várjatok. Így nagy jutalomban részesültök, és fiai lesztek a
Magasságbelinek, hisz ő is jóságos a hálátlanok és a gonoszok iránt. Legyetek tehát
irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas. Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor
fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor titeket sem ítélnek el.
Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak. Adjatok, és akkor ti is kaptok. Jó,
tömött, megrázott és túlcsorduló mértékkel mérnek öletekbe. Mert amilyen
mértékkel ti mértek, olyannal mérnek majd nektek is.”
Lk 6,27-38
HIRDETÉSEINK
Köszönjük mindazoknak, akik már befizették, vagy rendszeres befizetéssel rendezik
egyházi hozzájárulásukat. Köszönetet mondunk a templom javára, valamint a
plébániaépület felújítására szánt adományokért is, és minden egyéb támogatásért.
A plébánián befejeződtek a kőművesmunkák, hamarosan elkezdik a nyílászárók
felújítását, a burkolatok lerakását és a festés-mázolást. A belső felújítás befejezésének
várható időpontja május közepe. Szeretettel várjuk és köszönettel fogadjuk a külső
homlokzat felújítására szánt támogatásokat is. Az eddigi támogatásoknak
köszönhetően a kivitelezéséhez szükséges összeg jelentősebb részével már
rendelkezünk, de továbbra is számítunk híveink nagylelkű segítségére.

Dátum

Liturgiák rendje

9:00 szentmise † Erzsébetért és Imréért
ÉVKÖZI 7. VASÁRNAP, 11:00 szentmise híveinkért, † Józsefért és szüleiért;
† nagyszülőkért; † Erzsébetért;
február 20.
Kemény család élő tagjaiért; élő Elemér atyáért
Szent Marto, Ferenc
és Jácinta
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Gizelláért; † Johnért; † Annáért
HÉTFŐ, február 21.
Damiáni Szent Péter
KEDD, február 22.
Szent Péter apostol
székfoglalása
SZERDA,
február 23.
Szent Polikárp

8:00 szentmise † Tündéért

7:30 gyóntatás
8:00 szentmise hálaadásul élő Erzsébetért
16:00 - 18:00 csendes Szentségimádás
18:00 a Mária Légió imaórája

CSÜTÖRTÖK,
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
február 24.
17:30 gyóntatás
Szent Mátyás apostol 18:00 szentmise † János édesapáért és Anna testvérért
PÉNTEK,
február 25.
SZOMBAT,
február 26.

16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
17:00 gyóntatás
18:00 szentmise hálaadásul 48. házassági évfordulón
8:00 - 12:00 a templom nyitva csendes imádságra
16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 † nagyszülőkért és Katalinért

9:00 szentmise Hegedűs és Nagy család † tagjaiért,
hálából
ÉVKÖZI 8. VASÁRNAP,
11:00
szentmise híveinkért, † Erzsébetért és Imréért
február 27.
Nareki Szent Gergely 16:00 órától a templom nyitva csendes imádságra
18:00 szentmise † Flóráért
A járvány továbbra is gyorsan terjed. Bár a betegség lefolyása gyakran könnyebb,
óvatosságot kérünk mindig, mindenkitől, mindenütt!
Kérjük, segítsenek a padok és kilincsek fertőtlenítésében a szentmisék után!
Aki teheti, éljen a harmadik oltás lehetőségével is!

