
HIRDETÉSEK 

2021. január 24 – 31. 
 

Vasárnap 
ÉVKÖZI III. VASÁR-

NAP – ISTEN IGÉJÉNEK 

VASÁRNAPJA 

9.30 

11.00 

12.00 

18.00 

Hécz és Ott család † tagjaiért 

gyógyulásért 

Erdélyi Viktória keresztelője 

† Mátyás nagyapáért 
 

Hétfő Szt. Pál apostol meg-

térése – Ü 

7.00 

 

élő és † családtagokért 
 

Kedd Szt. Timóteus és Szt. 

Titusz püspökök – E 

18.00 hálából 
 

Szerda Merici Szt. Angéla szűz 

– e 

15.00 

18.00 

Cseri László temetése (új) 

élő és † családtagokért 
 

Csütörtök Aquinoi Szt. Tamás ál-

dozópap és egyháztaní-

tó – E 

13.00 

18.00 

Eitler Alajos temetése (régi) 

a rózsafüzér társulat élő és † tagjaiért, valamint 

minden megfogant magzatért 
 

Péntek 
 

15.00 

18.00 

Horváth Lászlóné Mária temetése (régi) 

† Dugovics Annáért és családtagjaiért 
 

Szombat 

 

18.00 a január hónapban eltemetettekért: Frank Jó-

zsef, Nagy Lajos, Csonka Mihályné Sárközi Rozália, 

Stárics Márta, Zettel (Mitrovics) Etelka, Krázi Ist-

vánné Rizinger Margit, Vecsei Ferencné Pénzes Er-

zsébet, Bognár Istvánné Őri Erzsébet, Juhász József, 

Cseri László, Eitler Alajos, Horváth Lászlóné Simon 

Mária 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI IV. VASÁRNAP  
9.30 

11.00 

18.00 

† Olga és Ferenc szülők, nagyszülőkért 

pro populo = a hívekért 

ad intentionem dantis = az adakozó szándékára 

FÜ=főünnep        Ü=ünnep        E=kötelező emléknap        e=nem kötelező emléknap         pro populo=a hívekért 

• Vasárnap (január 24.) a Rozália-kör találkozója lesz a közösségi házban 16.00 órakor. Min-

denkit szeretettel várnak! 

• Február 11-én (csütörtök) a Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária emléknapján, mely egyben a Bete-

gek Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét mindazon beteg, il-

letve idős testvéreinknek, akik jelentkeznek a szentség felvételre és kérik. Jelentkezni február 8-ig 

lehet a plébánián vagy a sekrestyében megtalálható jelentkezési lappal. 

Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a betegekért és az elhunytakért! 

Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő heti munkáját, avagy tanulását! 

Bodó Zoltán plébános 

 



 

Útmutató az egyéni Bibliaolvasáshoz 

A Biblia rendszeres olvasásának lehetősége egy hatalmas kegyelem és fegyver Istentől. Hisszük, hogy 

a Szentírás Isten Lelkétől ihletett könyv, éppen ezért is ajánlatos minden hívőnek alaposan tanulmá-

nyoznia. Isten az igéjén keresztül tud bennünk munkálkodni, válaszokat adni a kérdéseinkre, meg-

erősíteni bennünket és feltárja azt, hogy ki is Ő valójában. De hogyan kezdjünk neki az olvasásának? 

Az imádkozásban sem vagyunk hasonlóak, sokan jobban szeretik a kötött imákat mint a saját szó-

val elmondottakat, és fordítva. A Biblia tanulmányozására sincsen egy határozottan jó módszer, de 

a most következő útmutató mindenképpen egy jó kezdet lehet azoknak, akik el sem tudják képzel-

ni, hogyan is vágjanak bele. 

Kezdd imával! 

Mielőtt kinyitnád a Bibliádat, kérd röviden Istent, hogy Szentlelkével világosítsa meg előtted a sza-

vait és szóljon hozzád. De vigyázz, ne várd azt tőle, hogy minden egyes nap szíven fog ütni az ak-

kor olvasott szakasz! Igen, Isten az igéjén keresztül tud szólni hozzánk és amikor ezt szükségesnek 

érzi, akkor megtalálja a módját arra, hogy az aznap olvasott ige tökéletesen a mi helyzetünkre ad-

jon választ. De ez nem lehet így minden nap, szóval ne ezt várd tőle, hanem az értelmed megvilá-

gosítását és egy olyan közösséget Vele az ige tanulmányozásán keresztül, mellyel sokkal élőbb kap-

csolat alakulhat ki Isten és közted. 

Olvasd el a soron következő szakaszt 

Az interneten is találhatsz olyan felosztást, mely segít egy év alatt elolvasni a Szentírást, de refor-

mátusoknak rendelkezésére áll a Bibliaolvasó kalauz, evangélikusoknak pedig az Útmutató. Először 

érdemes végig egyben elolvasni az adott részt, majd utána részleteiben lassan, többször olvasd újra. 

Szánj időt a megértésére! 

Tegyél fel kérdéseket 

A tanulmányozásban nagyban segíthet, ha konkrét kérdéseket teszel fel. Miről is van itt szó? Mit 

mond ez a szakasz Istenről? Mit mond az emberről? Milyen ígéretei és parancsok vannak benne? 

Mi szól ezekből személyesen hozzám? 

Jegyzetelj 

A kérdéseidet és a gondolataidat érdemes egy füzetben vezetned. Így később is visszalapozhatsz 

hozzájuk, sőt, azt is felírhatod, amit egyáltalán nem értesz, hogy később megkérdezhesd! Az is 

hasznos lehet, ha a részlet legfontosabb gondolatát összefoglalod magadnak egy mondatban. 

Zárd le imával 

A tanulmányozást is zárd le imádsággal. Itt lehetőséged nyílik köszönetet mondani az igében eléd 

tárt üzenetre, valamint őszintén elmondani, ha valami még nem teljesen világos az adott szakasz-

ban. Utóbbit kérheted Istentől, hogy világosítsa meg a számodra a későbbiekben.  

(forrás: 777blog.hu) 

 


