Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan házáldást lehet kérni, amelyre
még a mai napon a sekrestyében lehet feliratkozni. A házáldásokra
személyesen egyeztetett időpontban kerül sor.
Pénteken, január 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Szeghy Csaba
atya és Mózsa Csaba diakónus vezet majd. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el,17 órától szentségimádási óra lesz, 18 órakor pedig
szentmise és Mária-ájtatosság kezdődik. Nagy szeretettel várunk mindenkit!
Folytatódik plébániai filmklubunk. A lisieux-i Szent Teréz életét bemutató filmet nézzük meg közösen január 14-én, szombaton 16 órától
a Mindszenty iskolában. Ingyenes belépőjegyek a plébánia hivatalban
és a sekrestyében igényelhetők.
A jövő vasárnap, január 15-én 15 órától családi délutánra várjuk az
általános iskolásokat és szüleiket a plébániai központ közösségi termébe.
Szintén a jövő vasárnap és az azt követő két vasárnapon valamenynyi szentmise után lehetőség nyílik a 2017. évi egyházközségi hozzájárulások gyorsított befizetésére.
A plébániai falinaptárból jó néhány példány megmaradt. Ezeket az
újságos asztalról vihetik el a Testvérek. A naptárért adományt szívesen
fogadunk a nyomdai költségek kompenzálására. Kérjük, hogy a naptárból segítsenek eljuttatni azokhoz is, akiknek nincs lehetőségük
megvásárolni, illetve betegségük miatt nem tudtak eljönni a templomba.
Honlap
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Hírlevél

Imacsoport
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Könyvajánló
Gál Péter: A New Age keresztény szemmel
Jézus Krisztus az egyetlen Megváltó! Csak általa tud az ember megszabadulni a bűntől, a gonosztól és az
örök kárhozattól! Ő a biztos út!
Sokan megkísérlik más úton keresni a megváltást. Ez a más út nem
marad következmények nélkül! Szellemi zűrzavar, lelki problémák, depresszió, szorongás léphet fel.
Gál Péter atya őszintén feltárja
előttünk, hogy minek mi a következménye. Nem ítél, csak rámutat a veszélyre, mint egy jó orvos: ez a baj, itt
kell az életeden változtatni! A többit
rábízza az olvasóra.
A könyvet több évi kutatómunka előzte meg, s ez a jelenlegi már a
nyolcadik kiadás.
Ajánlom mindazoknak, akik a biztos úton akarnák járni, s így követni Jézust! (Katona István püspök)
A könyv ára 2100 Ft. Megvásárolható a katolikus könyvesboltokban.

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje
Január 9, hétfő, 7 óra: + Magdolna
Január 10, kedd, 18 óra: + Ferenc
Január 11, szerda, 18 óra: + Veronika
Január 12, csütörtök, 18 óra
Január 13, péntek, Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító, 18 óra
Január 14, szombat, 7 óra
Január 15, Évközi 2. vasárnap
7 óra
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Szülők, nagyszülők
18 óra: + József és Anna

