Hirdetések és liturgikus rend
2022. január 16 - 23.
• Az előttünk álló héten (január 17-21.) a hétköznapokon reggel 7 órakor lesznek szentmisék, mert
ekkor tartjuk az ökumenikus imahetet a Krisztushívők egységéért. Ebben az esztendőben az imahét
mottója: „Láttuk csillagát napkeleten és eljöttünk, hogy
imádjuk őt.” (Mt 2,2). Az imaalkalmakon minden nap
18.00 órakor vehetünk részt a hirdetőtáblán olvasható rend szerint. A szokásoknak megfelelően a mi
templomunkban kedden 18.00 órakor lesz ökumenikus istentisztelet, melynek keretében idén Tasi Tamás görögkatolikus parókus (Győr) hirdet igét,
csütörtökön pedig jómagam leszek igehirdető az evangélikus templomban. Lehetőség szerint minél többen
gyakoroljuk a testvéri szeretetet másfelekezetű keresztény embertársaink felé!
Imádkozzunk a keresztelendőkért, házasulandókért, a
betegekért és az elhunytakért!
Isten áldása kísérje mindannyiunk életét, jövő
heti munkáját, avagy tanulását!
Bodó Zoltán, plébános
Ima a keresztények egységéért:
„De nem csupán értük könyörgök, hanem azokért is,
akik az ő szavuk által hinni fognak bennem, 21hogy
mindnyájan egy legyenek; ahogyan te, Atyám, bennem
vagy, és én tebenned, úgy ők is egy legyenek mibennünk, és így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.” (Jn 17,21-22)
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„Tied a dicsőség örökké! Emlékezzél meg, Urunk, egyházadról! Szabadítsd meg minden gonosztól, tedd tökéletessé szeretetben. Gyűjtsd egybe a neked szentelteket a négy világtájról a te országodba, amelyet nekik
készítettél. Mert tied az erő és a dicsőség örökké. Jöjjön
el a kegyelem, és múljék el a világ! Hozsánna Dávid
Istenének! Jöjj, Uram, Jézus!” (Didakhé)
„Jézus Krisztus! Te azért könyörögtél mennyei Atyádhoz, hogy mindazok, akik hisznek benned, eggyé legyenek, amiként te is egy vagy Atyáddal. Kérünk téged:
gyűjtsd össze mindazokat, akik vallják a te nevedet, és
bizonyságot tesznek rólad szóval és cselekedettel. Egyesíts minket imádásodban és dicsőítésedben. Tégy minket a szenvedők barátaivá. Segíts minket, hogy megbocsássunk az ellenünk vétőknek. Add meg mindnyájunknak Lelked egységét a békesség közösségében.” (Aranyszájú Szt. János)

„Urunk, Jézus Krisztus, járj közben népedért! Te váltottál meg bennünket. Tarts meg minket az igaz keresztény hitben! Meghitt szavaddal, a Szentírásban
adott isteni igéddel hívd ismét egybe nevednek egymástól messzire távolodott megvallóit.” (Albrecht Dürer)
„Élő Isten! Jöjj, tedd lelkünket Lelked templomává!
Kereszteld meg tűzzel egész egyházadat, hogy megszűnjön benne minden megoszlás, és úgy jelenjék meg
a világ előtt, mint igazságod oszlopa és alapja. Add
mindnyájunknak Szentlelked gyümölcseként a testvéri
szeretetet, az örömöt, a békét, a türelmet, a jóakaratot,
a hűséget. Szentlelked szóljon szolgáid ajkával, amikor igédet hirdetik itt és mindenütt… Teremts Lelked
erejével egyetértést.” (Taizé-i imádság)
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† Cseri Lászlóért halálának 1. évfordulóján
élő és † családtagokért
† Mátyás és Mária nagyszülőkért, valamint élő és † hozzátartozókért

