
Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz január 26-án, kedden, 
az esti szentmise után.  

Január 30-án, szombaton 16 órakor püspöki szentmise keretében 
lesz a bazitai templom felújítás utáni megáldása. Szeretettel hívunk 
mindenkit a közös ünneplésre! A templommegáldás miatt Bazitán a 
jövő vasárnap nincs szentmise.  

Családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket a jövő 
vasárnap, január 31-én 15 órától a plébániai központ közösségi ter-
mébe. 

A Szent Mónika közösség tagjai a jövő vasárnap 17 órakor a kápol-
nában találkoznak.  

Február 11-én közösen részesülhetnek a betegek szentségében 
mindazok, akik azt kérik. A szentségben való részesülés feltételei a 
hírlevélben találhatók. Kérjük, hogy akik felvennék a szentséget, szí-
veskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében február 7-ig. 
E napra készülve lourdesi kilencedet imádkozunk február 2-ától, 
amelynek imafüzete az újságos asztalról vásárolható meg. 

Kérjük a Rózsafüzér Társulat tagjait, hogy a számukra készített do-
kumentumot szíveskedjenek átvenni a sekrestyében.  

A Bagodi Plébánia szentévi olaszországi zarándoklatot szervez. A 
részletek a hirdetőtáblán találhatók meg. 

A Szent Család Óvoda katolikus hitét gyakorló dajka munkatárs ál-
lást hirdet. Érdeklődni az óvodavezetőnél lehet.  

A Martinus januári száma változatlan áron az újságos asztalról vá-
sárolható meg, az Adoremus pedig a sekrestyében vehető át. 
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A betegek szentsége: február 11. 
 
Február 11-e min-

den évben a betegek 
világnapja. Ezen a 
napon az esti szent-
mise keretében része-
sülhetnek plébániánk 
betegei a betegek 
szentségében. Az 
egyházi törvénykönyv 
szerint a betegek ke-
netét azok vehetik fel, 
akik betegség vagy 
öregség miatt veszélybe kerülnek. A szentséget meg lehet ismételni, 
ha a beteg felépülése után újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugya-
nannak a betegségnek a folyamán a veszély súlyosabbá válik. (CIC § 
1004.) 

Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 7-ig (va-
sárnap) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. 
Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíves-
kedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! A szentségfelvételre ké-
szülve imakilencedet végzünk, amely február 2-án, kedden kezdődik. A 
napi szakaszokat a szentmisék előtt imádkozzuk el.  

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt 
imádkozhassunk betegeinkkel! 



Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 
Csöndör-Göncz Edina: 2016. január 19. 

Nyugodjék békében! 

 
 
A keresztvetés 21 jelentése – 1. rész 
 
A keresztvetés a katolikus és ortodox keresztények egyszerű, mély 

értelmű hitvallása. Katolikusként keresztet vetünk, valahányszor imád-
kozunk vagy belépünk a templomba. Nem is gondolnánk, hogy ami-
kor keresztet vetünk, egyszerre huszonegy dolgot teszünk:  

1. Imádkozunk. Imánkat keresztvetéssel szoktuk kezdeni, és talán 
nem is gondolunk rá, hogy maga a keresztvetés is imádság. Ha az 
imádság lényege „lelkünk felemelése Istenhez”, ahogy Damaszkuszi 
Szent János mondja, akkor a keresztvetés egyértelműen ima. „A ke-
resztvetés nem üres gesztus, hanem hatékony ima, amellyel a Szentlé-
lekhez, gyümölcsöző keresztény életünk védőjéhez és segítőjéhez 
folyamodunk.” (Bert Ghezzi) 

2. Megnyílunk a kegyelem felé. A keresztvetés felkészít, hogy be-
fogadjuk Isten áldását, és képessé tesz, hogy együttműködjünk ke-
gyelmével. 

3. Megszenteljük a napot. Ha a nap fontosabb pillanataiban ke-
resztet vetünk, a kereszt jelével megszenteljük hétköznapjainkat. 
„Minden lépésünknél és mozdulatunknál, belépéskor, kilépéskor, öl-
tözködéskor, tisztálkodáskor, asztalnál ülve, lámpát gyújtva, karos-
székbe vagy székre leülve, a hétköznapi élet minden tevékenysége 
közben megjelöljük homlokunkat a jellel” – írja Tertullianus. 

4. Egész lényünket Krisztusnak szenteljük. Amikor a kezünket a 
homlokunktól a szívünkhöz, majd mindkét vállunkhoz visszük, Isten 
áldását kérjük elménkre, szenvedélyeinkre, vágyainkra és egész tes-
tünkre. Más szóval: a keresztvetés teljes valónkat, testünket-lelkünket, 
szívünket és elménket Krisztusnak szenteli. „Foglaljuk bele egész lé-
nyünket – testünket, lelkünket, értelmünket, akaratunkat, gondolatain-

kat, érzéseinket, mindazt, amit teszünk és amit nem teszünk –, és a 
kereszt jelével megjelölve erősítsük és szenteljük meg mindezt Krisz-
tus erejében, a háromságos egy Isten nevében” – fogalmaz Romano 
Guardini. 

Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com) 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
Január 25, hétfő, Szent Pál apostol megtérése, 7 óra: Püspök atya 

szándékára 
Január 26, kedd, Szent Timóteusz és Szent Titusz püspökök, 18 óra: 

Élő családtagok 
Január 27, szerda, Merici Szent Angéla szűz, 18 óra: Beteg Júlia és 

családja 
Január 28, csütörtök, Aquinói Szent Tamás áldozópap és egyházta-

nító, 18 óra: Jószándékra 
Január 29, péntek 

12 óra: Forintos Viktor és Cséri Zsuzsanna temetési szentmiséje 
13.30 óra: Vermes Ferenc temetési szentmiséje 

 18 óra: A Szűzanya szándékára, élő és + hozzátartozók 
Január 30, szombat 

7 óra: + Jenő férj 
16 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 

Január 31, Évközi 4. vasárnap 
7 óra 
10 óra: + Szülők, hozzátartozók és élő családtagok 
18 óra 

 
Ma, valamint a jövő vasárnap valamennyi szentmise után lehetőség 

nyílik az idei egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére. 
Hálásan köszönünk minden adományt, amellyel plébániai közössé-
günket támogatják! 


