Ma délután 16 órakor kezdődik az év végi hálaadás, 18 órakor pedig nincs szentmise.
Éjszakai imádságra várjuk közösségünk tagjait ma éjszaka 23.30
órától a kápolnába, hogy az Úr jelenlétében zárhassuk le a régi esztendőt és kezdhessük el az újat! Fél 12-től az olvasmányos imaórát
imádkozzuk el, éjféltől pedig csendes imádságra nyílik lehetőség fél 1ig. A templomba az oldalajtón keresztül lehet majd bejutni.
Holnap, január 1-jén, Mária istenanyaságát ünnepeljük, amely napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. Holnap reggel 7 órakor
nem lesz szentmise, csak 10 órakor és 18 órakor. Bazitán 8.30 órakor
lesz ünnepi szentmise.
Elsőcsütörtökön, január 4-én, a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát 17 órától.
Elsőpénteken, január 5-én, 17 órától a plébánia Karitász-csoportja
tart imaórát.
Január 6-án, szombaton, az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe lesz. Ez a nap parancsolt ünnep. Bazitán 8.30 órakor, a plébániatemplomban pedig csak 10 órakor lesz szentmise.
Jövő vasárnap, január 7-én, a lelkipásztori munkatársak veszik át
megbízólevelüket a 10 órai szentmisén. Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy imádsággal támogassuk azokat, akik közösségünkben kiemelt szolgálatot látnak el!
Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A
házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni.
Honlap
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Áldjon Isten minden jóval téged.
Hajnalodban madárhanggal jöjjön hozzád,
ébredésedben friss erővel
s az új év kitáruló, szép reményével
töltse be szívedet.

Áldjon Isten minden jóval téged
néhány útra induló kedves szóval jöjjön hozzád,
döntéseidben bátorsággal,
s napi munkádban a tevékeny szeretet örömével
töltse be szívedet.
Áldjon meg Isten minden jóval téged
fáradságodban felüdítő pillanatokkal jöjjön hozzád,
találkozásaidban nyitottsággal,
s amikor hazatérsz családod körébe, az otthonosság békéjével
töltse el szívedet.
Áldjon Isten minden jóval téged
hétköznapi, apró jelekben jöjjön el hozzád,
lelkesítő, igaz szavakban,
megújuló, erős reménységben
s őrizzen meg mindazok számára, akiknek fontos, hogy vagy.
Így töltse be szívedet az Élet Örömével!
Ámen.

Január 1-je a Szűzanya Istenanyai méltóságának ünnepe.
El ne felejtsük őt szentmisével köszönteni!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Baranyai Attila: 2017. december 28.
Nyugodjék békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
Január 1, hétfő, Szűz Mária, Isten Anyja
7 órakor nincs szentmise
8.30 óra (Bazita)
10 óra: A Varga, a Kéry és a Molnár család élő és + tagjaiért
18 óra: + Ilona és Károly szülők
Január 2, kedd, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely püspökök és egyháztanítók, 18 óra: A plébánia híveiért
Január 3, szerda, Jézus szent neve, 18 óra: + Margit
Január 4, csütörtök, 18 óra: Élő nagyszülők
Január 5, péntek, 18 óra: + Szülők és testvérek
Január 6, szombat, Urunk megjelenése, Vízkereszt
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Élő Julianna és családja
Január 7, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése
7 óra: + Hozzátartozók
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Férj, édesapa, + szülők
18 óra: + László férj, édesapa, nagyapa

