Február 8-án, hétfőn, fél 5-től szeretettel várják a Mindszenty iskolába a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket iskolára felkészítő foglalkozásra. A részletes programról a kihelyezett plakátról tájékozódhatnak az érdeklődők.
Február 11-én közösen részesülhetnek a betegek szentségében
mindazok, akik azt kérik. A szentségben való részesülés feltételei az
elmúlt heti hírlevélben találhatók. Kérjük, hogy akik felvennék a szentséget, szíveskedjenek 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 minden tagját, hogy a számukra készített dokumentum javított változatát újra szíveskedjenek átvenni a sekrestyében.
Szeretettel kérjük a Testvérek segítségét, hogy évértékelő szórólapjaink újra eljuthassanak plébániánk családjaihoz. Kérjük, hogy aki egyegy utcában vállalja a szórólapok kihordását, szíveskedjék jelentkezni
a sekrestyében. Minden további információ a hírlevélben található.
Hálásan köszönjük a segítséget!
A Szent Család Óvoda hálásan köszöni plébániánk híveinek az
ökumenikus istentisztelet során felajánlott adományokat, amelynek
összege 28 135 Ft volt. Az adományt játékok vásárlására fordítja az
óvoda.
Megjelent az Örömhír magazin új száma, amely az újságos asztalról
vehető fel.
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Évközi 4. vasárnap

Éves beszámoló – szórólap kampány 2016
Ennek az évnek a kezdetén is szeretnénk minden család otthonába
eljuttatni egy levelet, amelyben rövid beszámoló található eddigi életünkről, valamint jövőbeli terveinkről. Továbbá újra meghívjuk a plébániánk területén élőket, hogy csatlakozzanak hozzánk. A levél az
egyházközségi hozzájárulás befizetésére szolgáló csekket is tartalmaz.
A levelek célba juttatásához újra kérjük a testvérek segítségét. Újra
egy-egy utcára vonatkozóan lehet felvenni a leveleket a szentmisék
után. Legelőször is arra, hogy mindvégig a jószándék vezessen bennünket, hiszen most az Egyház ügyében járunk. Ezért nem lehetünk
erőszakosak, durvák vagy sértődöttek. A szórólapot csak plébániánk
területén terjesszük, vagyis a hozzánk tartozó utcákban. Ha valahol
elutasítással találkozunk, fogadjuk azt is kedvesen és türelemmel. Ha
tudjuk, hogy valahol más felekezethez tartozó hívők vannak, akiket
zavarna a szórólap, akkor ne adjunk nekik. Ugyanígy, ha egy lakásnál
ki van írva, hogy nem kérnek szórólapot, akkor az ő kérésüket is tartsuk tiszteletben. Ezzel együtt örömmel tegyünk tanúságot Egyházunk
mellett, s igyekezzünk, hogy ami számunkra fontos és jó, annak más is
a részese lehessen.
Hálásan köszönjük mindenki segítségét, aki közreműködik a szórólapok terjesztésében! A Jóisten fizesse meg minden fáradozásukat,
amelyeket imádsággal feltétlenül viszonzunk!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE

Anyakönyvi hírek
Temetés
Forintos Viktor: 2016. január 29.
Forintos Viktorné Cséri Zsuzsanna: 2016. január 29.
Vermes Ferenc: 2016. január 29.
Nyugodjanak békében!

A keresztvetés 21 jelentése – 2. rész
5. Megemlékezünk a megtestesülésről. Mozdulatunk lefelé irányul, a homloktól a mellkas felé, „mert Krisztus a mennyből leereszkedett a földre” – írja III. Ince pápa a keresztvetésről szóló instrukciójában. Ha közben a hüvelykujjat a mutatóujjhoz vagy a gyűrűsujjhoz
érintjük, azzal is Krisztus kettős, isteni és emberi természetét fejezzük
ki.
6. Megemlékezünk Urunk szenvedéséről. Amikor keresztet rajzolunk magunkra, alapvetően Krisztus keresztre feszítésére emlékezünk.
Ezt fejezi ki továbbá, ha nyitott jobb tenyérrel, mind az öt ujjunkkal
(Krisztus öt sebének megfelelően) vetünk keresztet.
7. Megvalljuk a Szentháromságot. Amikor az Atya, a Fiú és a
Szentlélek nevét kimondjuk, a háromságos egy Istenbe vetett hitünket
valljuk meg. III. Ince pápa szerint ennek megerősítése, ha három ujjal
jelöljük meg magunkat.
8. Istenre irányítjuk imánkat. Egyik kísértésünk az imádságban,
hogy úgy szólunk Istenhez, ahogyan őt elképzeljük, kozmikus szellemként vagy éppen pajtásként. Imánk ilyenkor inkább rólunk szól, mint
az élő Istenről. A keresztvetés az igaz Isten felé irányít. „Amikor a
Szentháromsághoz fohászkodunk, a minket teremtő, nem pedig az
általunk teremtett Istenhez szólunk. Elképzeléseinket félretéve ahhoz
az Istenhez imádkozunk, akinek ő kinyilatkoztatta magát: Atya, Fiú és
Szentlélek háromságához.” (Bert Ghezzi)
Forrás: párKatt.hu (Forrás: catholicexchange.com)

A szentmisék rendje
Február 1, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára
Február 2, kedd, Urunk bemutatása, 18 óra: + Károly édesapa és +
szülők
Február 3, szerda, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Anszgár
püspök, 18 óra: Élő Balázs és családja
Február 4, csütörtök, 18 óra
Február 5, péntek, Szent Ágota szűz és vértanú, 18 óra: + Teréz és
Lajos szülők
Február 6, szombat, Miki Szent Pál és társai vértanúk, 7 óra: Szűzanya ellen elkövetett bűnökért
Február 7, Évközi 5. vasárnap
7 óra: + Aranka és János szülők és családtagjaik
8.30 óra (Bazita): + Mária és Gergely szülők, és Miklós és István
testvérek
10 óra: + Anna és Ferenc szülők
18 óra: + Zelkó nagyszülők és dédszülők
Az elmúlt vasárnap az üldözött keresztények számára gyűjtöttük a
perselyadományokat. Kertvárosban 109 745 Ft, Bazitán pedig 9 020 Ft
gyűlt össze. Köszönjük szépen!
A mai vasárnap valamennyi szentmise után lehetőség nyílik az idei
egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.
Családi délutánra várjuk az általános iskolásokat és szüleiket ma
délután 15 órától a plébániai központ közösségi termébe. A Szent
Mónika közösség tagjai pedig 17 órakor a kápolnában találkoznak.
Elsőcsütörtökön, február 4-én 17 órakor szentségimádási órát tartunk a lelkipásztorokért és papi hivatásokért. Elsőpénteken, február 5én pedig a Karitász tart imaórát szintén 17 órakor. Elsőszombaton,
február 6-án reggel 6 órakor a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
A jövő vasárnap, február 7-én az altemplomban készülő mozaikra
gyűjtjük a perselyadományokat. E napon valamennyi szentmise után
balázsáldásban részesítjük a Testvéreket.

