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BÍZZUK ÚJRA ÉLETÜNKET KRISZTUSRA

Minden kedves Testvéremnek istenáldotta,
reményteli új esztend t kívánok a plébánia papsága
és az egyházközség vezet sége nevében!

Mihály atya
N a p t á r
Csütörtök, 2015. január 1. SZ Z MÁRIA, ISTEN ANYJA – ÚJÉV I. zsoltárhét
Béke világnapja
Szám 6,22-27 Gal 4,4-7 Lk 2,16-21

Testvérem! Január elsején Karácsony nyolcadát üljük, amikor
Máriát, Isten Anyját ünnepeljük. De ez a nap ugyanakkor a «Béke
Világnapja» és a polgári év els napja is. Az elmúlt két évben az els
kett l elmélkedtem, ma pedig az újév napjával kapcsolatban
szeretnék néhány gondolatot leírni.
A szentlecke els mondatában, melyet a Galatákhoz írt levélb l
olvasunk, az id
l van szó. Igen, elmúlt egy év, már 2015-t írunk. Mi
id ben élünk, ez szolgál történelmünk keretéül. Az id
Isten
teremtménye, maga azonban fölötte áll, örökkévaló! Számunkra
tehát az id nem isten. (A görög Kronosz isten a mitológiához tartozik.)
Ugyanakkor Isten nem szakadt el a teremtett id l. Szent Pál ezt így
fejezi ki: „Amikor elérkezett az id k teljessége, Isten elküldte Fiát, aki
asszonytól született” (4). „Az id k teljessége" el tt, «Krisztus el tt»,
Krisztus nélkül éltünk. (Vö.: Ef 2,12) Jézus megjelenésével azonban
minden megváltozott:
„megváltott minket és szent hívással hívott”
(2Tim 1,9). Ezért hirdethette fellépésekor: „Betelt az id , itt van már az
Isten országa” (Mk 1,15).
Testvérem! «Krisztus után» tehát Istennel eltöltött id t jelent.
(Igazából most már nem létezik olyan id , amikor nem vele vagyunk.)
EZÉRT AZ ID LEGYEN SZENT SZÁMUNKRA, MI TEGYÜK AZZÁ! A «szent id k»,
az ünnepek, a vasárnapok megszentelése által kapcsolódjunk az
üdvtörténethez és állítsuk Krisztust életünk középpontjába!
[M.a.]
11.30: ünnepi szentmise
18.00: ünnepi vesperás

Els péntek, január 2. Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely
püspökök és egyháztanítók
1Jn 2,22-28 Jn 1,19-28
Délel tt beteg testvéreinket megáldoztatjuk otthonukban.
Ezen a napon – az állami munkarendhez alkalmazkodva –
irodai félfogadást nem tartunk !
17.30: gyóntatás: Zsolt atya
18.00: Jézus Szíve litánia
Esti szentmise után vesperás
Szombat, január 3. Jézus Szentséges neve
18.00: Loretói litánia

Fil 2,1-11 Lk 2,21-24

2. vasárnap a karácsonyi id ben, január 4.
Sir 24,1-4.12-16 Ef 1,3-6.15-18 Jn 1,1-18
10.00: Szentóra
18.00: vesperás

F O N T O S
Kedden, január 6-án Vízkereszt ünnepe lesz. Parancsolt ünnep, a
szentmisén való részvétel kötelez ! Ezen a napon ünnepi miserend lesz
templomunkban.
Kedves Testvérek! Mindnyájunk kötelessége, hogy Egyházunk fenntartásában
adományainkkal is részt vegyünk. Rendszeres egyházi hozzájárulásként
hazánkban híveinkt l a jövedelem 1 (egy) százalékát kérjük. Ennek befizetésére
jelenleg a következ lehet ségeket kínáljuk:
készpénz befizetés irodánkban, a fejlécben olvasható félfogadási id ben
készpénz befizetés a sekrestyében havonta egy-egy vasárnapon, képvisel
testületünk hirdetése szerint
rendszeres vagy eseti átutalás a CIB Banknál vezetett
10700419-65647879-51100005 sz. bankszámlánkra
készpénzes befizetés ugyanerre a számlára a CIB Bank bármely pénztáránál
Az új bankszámlához tartozó postai (sárga-) csekk kibocsátását tervezzük
– ennek megvalósulásáig türelmet kérünk!
Ha van még régi, OTP-s sárgacsekkje, kérjük, semmisítse meg!

