
Ma minden szentmise után lehetőség nyílik az idei egyházközségi 

hozzájárulások gyorsított befizetésére. Hálásan köszönünk minden 

adományt, amellyel közösségünket támogatják.  

Ma délután a Szent Mónika közösség tagjai kivételesen 16 órától a 

plébániai központ közösségi termében találkoznak filmvetítésre. Az 

esti szentmise után vasárnap esti muzsikára is várjuk a Testvéreket! 

Szentségimádás és közbenjáró imádság lesz január 30-án, kedden, 

az esti szentmise után. 

Február 1-jén, elsőcsütörtökön, a lelkipásztorokért és papi hivatá-

sokért tartunk szentségimádási órát 17 órától.  

Elsőpénteken, február 2-án, a Karitász tart imaórát 17 órától. Az esti 

szentmisében, Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe lévén, megáld-

juk a Testvérek gyertyáit. Ezen a napon lourdesi imakilencedet kez-

dünk a betegek szentségének felvételére készülve. A napi szakaszokat 

a szentmisék előtt 20 perccel imádkozzuk el. 

Elsőszombaton, február 3-án, a fatimai rózsafüzért imádkozzuk el 

reggel 6 órától.  

A jövő vasárnap minden szentmise után balázsáldásban részesítjük 

a Testvéreket.  

Február 11-én, két hét múlva vasárnap, a betegek világnapján, a 

délelőtti szentmisében részesülhetnek a betegek szentségében min-

dazok, akik azt kérik. A szentség felvételének feltételei a Hírlevélben 

olvashatók. Kérjük, hogy aki fel szeretné venni a szentséget, szívesked-

jék a plébánia hivatalban feliratkozni! 

Az Örömhír új számát a Testvérek elvihetik az újságos asztalról.  
 

Honlap 
 

 

Facebook 
 

 

Hírlevél 
 

 

Imacsoport 
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Plébániai Hírlevél  
 

2018. január 28. 
Évközi 4. vasárnap 

 
 

 

 

 

 

 

A betegek szentsége: február 11. 

 

Február 11-e minden évben a betegek világnapja. Ezen a napon a 

reggeli szentmise keretében részesülhetnek plébániánk betegei a be-

tegek szentségében. Az Egyházi Törvénykönyv szerint a betegek kene-

tét azok vehetik fel, akik élete betegség vagy öregség miatt veszélybe 

kerül. A szentséget meg lehet ismételni, ha a beteg felépülése után 

újra súlyos betegségbe esik, vagy ha ugyanannak a betegségnek a 

folyamán a veszély súlyosabbá válik. (CIC § 1004.) 

Kérjük, hogy akik szeretnék a szentséget felvenni, február 8-ig (csü-

törtök) szíveskedjenek feliratkozni a hivatalban vagy a sekrestyében. 

Egyúttal azt is kérjük, hogy akik a szentséget fel fogják venni, szíves-

kedjenek elvégezni előtte szentgyónásukat! A szentség ünneplésére 

február 11-én, vasárnap, a 10 órai szentmisében kerül sor. 

Plébániánk minden tagját várjuk a közös ünneplésre, hogy együtt 

imádkozhassunk betegeinkkel! 

 



 

Tízparancsolat 

 

Hittanórán így szól a tanár: 

- Pistike, sorold fel tetszés szerinti sorrendben a Tízparancsolatot! 

Pistike: 

- Lássuk csak... Hatodik, ötödik, kilencedik, első, harmadik, második, 

nyolcadik, negyedik, hetedik, tízedik... 

 

 

Anyakönyvi hírek 

 

Temetés 

Sej Dezsőné Becs Kamilla: 2018. január 23. 

Korpics László: 2018. január 23. 

Takács Józsefné Egyed Mária: 2018. január 25. 

Nyugodjanak békében! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 

A heti szentmisék rendje  

 

Január 29, hétfő, 7 óra 

Január 30, kedd, 18 óra: + István édesapa 

Január 31, szerda, Bosco Szent János áldozópap, 18 óra: + András 

(+ 1. évf.) 

Február 1, csütörtök, 18 óra 

Február 2, péntek, Gyertyaszentelő Boldogasszony, 18 óra: Élő és + 

családtagok 

Február 3, szombat, Szent Balázs püspök és vértanú; Szent Oszkár, 

7 óra 

Február 4, Évközi 5. vasárnap  

7 óra: + Szülők, + József és Balázs 

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Emília és szülei 

18 óra: + Ilona és Gyula szülők 


