
Szeretettel várjuk a Testvéreket, hogy imádsággal támogassuk azokat, 
akik közösségünkben kiemelt szolgálatot látnak el! Azon a napon lesz 
a Fatimai engesztelő esténk is. 16 órától fatimai rózsafüzért imádko-
zunk, 17 órától szentségimádás, 18 órától szentmise lesz. Az ünnep-
ségen Inzsöl Richárd atya lesz a vendégünk. 

Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen megláto-
gatjuk otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A 
házáldásra a plébánia hivatalban lehet feliratkozni.  

Az Élő Kenyér januári száma átvehető a sekrestyében, Plébániánk 
falinaptára, valamint az egyházközségünk életét bemutató Örömhír 
magazin megvásárolható az újságos asztalról. 

Elkezdjük a jegyesoktatásokat! Kérjük, hogy mindazok, akik az idei 
esztendőben szeretnének egyházi házasságot kötni plébániánkon, 
jelentkezzenek jegyesoktatásra! 

Köszönjük mindenkinek a karácsonyi ünnepkörben való helytállást 
és köszönetet szeretnénk mondani a településrészi önkormányzat 
képviselőinek az adventi és karácsonyi ünnepekhez nyújtott segítsé-
géért.  

Templomunk karácsonyi díszítésének elbontásához kérjük a Test-
vérek segítségét. A fenyőfák elbontása miatt a férfiakat is várjuk janu-
ár 12-én, szombaton 9 órára. Előre is köszönjük segítségüket! 

Február 16-án szervezzük meg idei plébániai bálunkat a Mind-
szenty Iskolában. Belépőjegyeket és támogatói jegyeket a plébánia 
hivatalban lehet vásárolni. Örömmel fogadunk tombola-felajánlásokat 
is, amelyeket szintén a hivatalban lehet leadni. Részletek a hirdető-
táblára kihelyezett plakáton olvashatók. 

Az Alpha-kurzus keretei között „Nagy kérdések életről, Istenről, 
hitről” címmel 10 alkalomból álló tanfolyam indul február 6-tól kezd-
ve. A részvétel ingyenes! Részletek a szórólapon és a hirdetőtáblán. 
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„Heródes király idejében” /Mt 2,1/ 
 

Nem is ta-
láljuk megle-
pőnek, hogy 
így datálnak 
valamit: „He-
ródes király 

idejében”. 
Konkrét törté-
nelmi személy, 
egy meghatá-
rozott terület 
feletti uralom-

gyakorlása két évszám közé szorítható időpontban.  
Ennek tükrében határoztak meg pl. egy király uralkodásának há-

nyadik évében bocsátott ki egy-egy rendeletet, vagy mikor tört ki egy 
felkelés, épített fel egy-egy várost. Valami hasonló szerepel Lukács 
evangéliumának 3. fejezetében, ahol Keresztelő János meghívását, 
fellépését, munkálkodását is bizonyos uralkodók, híresebb személyek 
működésének idejével összefüggésben határozza meg: „Tibériusz 

császár uralkodásának 15. esztendejében, amikor Poncius Pilátus volt 

Júdea helytartója, s Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme, 

testvére, Fülöp meg Itureának és Trachonitisz tartományának, 

Lizániás pedig Abilinának volt a negyedes fejedelme, Annás és Kaifás 

főpapok idején”/Lk 3,1-2/.  
Most Máté evangéliuma Heródes király uralkodásához köti Jézus 

születésének eseményeit, a napkeleti Bölcsek látogatását. 
A király uralkodása egy mindenki számára elfogadott, fix eligazodá-

si pont volt. Nem kellett egyetérteni az uralkodóval, de uralmának 



ideje ismert volt. Utólag, a történészek, régészek, kutatók fogódzó 
pontként használják ezeket az adatokat. 

De mindez már a múlté! – mondhatják nagyon sokan. Hiszen ma 
már van szuper plébániai naptárunk, remek egyházmegyei egylapos 
falinaptárunk, Mindszenty Iskolai kártyanaptárunk, ferences zsebnap-
tárunk, Brenner János fényképes naptárunk, karácsonyra kapott csa-
ládi fényképes naptár, tanári határidő napló, újságok mellékleteként 
kapott reklám naptárak, és amúgy is mindent az okostelefon előjegy-
zési naplójába írunk be. 

Tényleg így áll a helyzet? Nem királyhoz, uralkodóhoz kötjük már 
az időpont meghatározását? De igen! Méghozzá mondjuk el a világ-
nak, büszkén és öntudatosan, hogy a mi Királyunk uralkodásának esz-
tendeihez kapcsoljuk az események megjelölését. Amikor most nap-
tárt ragadunk és beírjuk a nyári szabadságok időpontját, az unoka 
születésnapi évfordulójának dátumát, a férj munkahelyi továbbképzé-
si időpontját, a jövő heti randevú pontos idejét, az érettségi vizsgák 
időpontjait, az augusztusi Sziget-fesztivál dátumát akkor egy konkrét 
Uralkodó uralkodásának idejéhez viszonyított koordinátarendszerben 
helyezzük el az adott eseményt. Méghozzá Krisztus Urunk születésé-
hez viszonyítva! Régen még azt is hozzáírták: Anno Domini, vagyis az 
Úr Évében. 

A történelem órán még tanultunk pl. olyanokat, hogy Krisztus előtt 
753. – Róma alapítása, vagy Krisztus után 476 a Nyugatrómai Biroda-
lom bukása, stb. Ahogy az egyes események tanulásakor időben távo-
lodtunk Jézus életének időpontjától, egyre ritkábban használtuk ezt a 
konkretizálást. De ez nem jelenti azt, hogy ne Krisztus lenne a viszo-
nyítási pont. 

Tudom, vannak, ahol úgy tanították/tanítják, hogy „időszámításunk 
előtt”, de ez kevésbé illik a történelem precízségéhez, hiszen az időt 
már számítottuk addig is… A lényeg a viszonyítási pont, Jézus Krisztus! 

Ennek tudatában vízkeresztkor, Urunk megjelenésének ünnepén 
szokták kihirdetni azokat az egyházi ünnepeket, amelyeknek dátumai 
változnak, nem naptári naphoz kötöttek. Melyek lesznek ezek az idei 
esztendőben? 

Tudjátok meg, szeretett Testvérek, hogy miként az Úr születésének 
örvendezünk Karácsony ünnepén, úgy Isten irgalmából már most 
meghirdetjük nektek a Megváltó föltámadásának ünnepét. 

 
Hamvazószerda és a negyvennapi szent böjt kezdete március hó 6. 

napján lesz ebben az évben. 
A mi Urunk, Jézus Krisztus föltámadását szent örömben április 21-

én ünnepeljük, az ő dicsőséges mennybemenetelét május 30-án. 
Pünkösdnek ünnepét június 9. napján, a legméltóságosabb Oltári-

szentség ünnepét (Úrnapját) pedig június hó 23. napján. 
Idén december 1-jén lesz Adventnek, a mi Urunk Jézus Krisztus el-

jövetelének első vasárnapja. 
Őneki legyen tisztelet és dicsőség mindörökkön-örökké. Ámen. 
 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
 

Január 7, hétfő, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap, 7 óra: + 
Szülők és gyermekeik 

Január 8, kedd, 18 óra: + Elek férj, édesapa, + Anna és Dezső szü-
lők, nagyszülők 

Január 9, szerda, 18 óra: Élő Levente 
Január 10, csütörtök, 18 óra:+ Ferenc  
Január 11, péntek,  
 8 óra: Dr. Szőcs Péter temetési szentmiséje 

18 óra: Élő Márta és családja 
Január 12, szombat, 7 óra: Mihály és Kiss család élő és + tagjai 
Január 13, Urunk megkeresztelkedése 

7 óra: + György és Julianna 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Szülőkért és testvérért 
18 óra: + Szülők és testvérek 

 
 

Jövő vasárnap, január 13-án, a lelkipásztori munkatársak veszik át 
megbízólevelüket a 10 órai szentmisén. 


