
 

 
 

        A Szűz Mária Szent Neve templom és plébánia értesítője 

         2018. január 21-én, XIII. évfolyam, 3. szám (462) 

 Évközi 3. vasárnap, Ágnes vt. sz, Agnéta. Liturgikus szín: zöld. B év. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

I. 21-én,   
Évközi 3. vasárnap, 

Ágnes vt. sz, Agnéta  

08:30 – a hívekért   

(elhunytak: Kenderesi Ilona és Jódal Dezső)                                                                  
10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 –  

I. 22-én, hétfőn,  
Vince vt, Batthyány-St. 

László 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.:(17:00): Medjugorjei Szűz Mária tiszt. csm. 
                                                                               mise után imaóra                  

I. 23-án, kedden,  
Emerencia vt, Emese 

Savio t. (16:00):  
Mária Neve t.: (17:00):  

I. 24-én, szerdán,  
Szalézi Ferenc pap, egyht. 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00): Juhász Irénért, énm. 
I. 25-én, csütörtökön,  

Pál fordulása, Saul 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.: (17:00):                            mise után szentségimádás 

I. 26-án, pénteken,  
Timóteus és Titusz pkk 

Savio t. (16:00):  

Mária Neve t.:(17:00):  
I. 27-én, szombaton,  
Merici Angéla sz., Angelika 

Savio t. (16:00):                                                

Mária Neve t.:(17:00):                                       mise előtt imaóra 

I. 28-án,   
Évközi 4. vasárnap, 

Aquinói Tamás áldp. 

egyht.  

08:30 – a hívekért 

10:00 – az elsőáldozók, a bérmálkozók, és családok 

11:00 – Savio temp. 
17:00 –  
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                   Miután Jánost 

elfogták, Jézus Galileába ment, és 
hirdette az Isten evangéliumát: 
„Betelt az idő, közel van az Isten 
országa. Térjetek meg, és 
higgyetek az evangéliumban.” 
Amikor a Galileai-tó partján járt, 
látta, hogy Simon és testvére, 
András, akik halászok voltak, 
éppen hálót vetnek a tengerbe. 
Jézus megszólította őket: 
,Jöjjetek velem, és én emberek 
halászává teszlek titeket.” Azok 
rögtön otthagyták a hálóikat, és 
nyomába szegődtek. Mikor kissé 
továbbment, meglátta Jakabot, 
Zebedeus fiát, és testvérét, 
Jánost, amint a hálókat javították 
a bárkában. Őket is mindjárt 
meghívta. Erre otthagyták 
apjukat, Zebedeust a 
napszámosokkal együtt, és 
követték őt.                        Mk 1,14-20 

  

„Dolgozzunk kitartóan ebben az életben a lelkünk üdvéért 
és mások lelkéért; a boldog örökkévalóságban majd 

megpihenünk.”  Don Bosco 

A következő héten névnapjukat ünneplő híveinket köszöntjük: Vince, László, 

Emerencia, Emese, Ferenc, Pál, Saul, Timóteus, Titusz, Angéla, Angelika, 

Tamás.                            Isten éltessen benneteket! 

"Íme, mi mindent elhagytunk." 
"Akkor felelvén Péter, mondá neki: 
Íme, mi mindent elhagytunk, és 
téged követtünk; mi lesz hát 
velünk?" (Mt 19,27). "Mindent 
elhagytunk" -- mondja Péter -- 
halászkunyhót, hálót, sajkát, 
mindent. Nem gazdagságot, állást, 
rangot, de azt, ami 
szabadságunkban, hozzád való 
közeledésünkben, veled való 
egyesülésünkben akadályozhatott 
volna. Mi lesz tehát velünk? Királyok 
lesztek, és világot ítéltek! Mindenről 
lemondani nagy tett; aki ezt 
megteszi, megdicsőül, megítéli s 
megszégyeníti a röghöz, ingerekhez, 
élvezetekhez tapadt világot. -- Le 
kell mondanom 1. mindarról, ami 
bűnre visz és csábít; 2. az 
önmegtagadást azzal a szándékkal 
kell gyakorolnom, hogy az a 
lelkiséget, a szabadságot, az Istenhez 
való közeledést mozdítsa elő 
bennem. Az önmegtagadás fokain 
közeledünk Istenhez, ezek a mi 
királyi székünknek lépcsői. Menjünk 
bízvást föl rajtuk. 
https://www.katolikusradio.hu/igenaptar/20180121 

Házszentelés 2019-ben 
Kérjük híveinket, hogy az idei 
egyházi tagságdíj befizetésekor 
jelezzék szándékukat a jövő évi 
házszentelésre.  
Házszentelést csak a bejelentett 
lakcímeken végzünk! 

„Kérjük Istentől a bátorságot, 
hogy bocsánatot tudjunk kérni, 
és a képességet, hogy 
megtanuljuk meghallgatni, amit 
Ő mond nekünk.” 
Ferenc pápa Twitter-üzenete január 16-án 

Fontos dátumok: 
• Január 17-24 –ig  imahét a keresztények egységéért. 
• Január 22-30-ig kilenced Bosco szt. János tiszteletére.  
• Don Bosco oratórium január 27-én 10 órai kezdettel. 
• Don Bosco ünnepe január 31-én: 11 órakor kezdődik a szentmise. 
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