
HIRDETÉSEK 

2020. február 2 – 9. 
 

Vasárnap 

URUNK BEMUTA-

TÁSA 

(GYERTYASZENTELŐ 

BOLDOGASSZONY) - 

Ü. 

8.00 

 

9.00 

10.30 

 

15.00 

18.00 

† János és Julianna szülők, nagyszülők, dédszü-

lőkért 

hivatásokért 

† Ilona és Sándor szülőkért, valamint † Alajos és 

Pál testvérekért 

SZENTÓRA 

† Franciska édesanya, nagymamáért; élő édes-

anyáért és nagybácsiért, valamint élő és † család-

tagokért 
 

Hétfő Szt. Balázs püspök és 

vértanú, v. Szt. 

Anszgár (Oszkár) 

püspök – e 

7.00 pro populo 
 

Kedd 
 

18.00 

 

† Kornélia és László szülők, nagyszülőkért 
 

Szerda 
Szt. Ágota szűz és vér-

tanú – E 

12.00 

18.00 

Orosz Józsefné és Nagy Imre temetése (új) 

† Szemes Lajosért és családtagjaiért, valamint † 

József vejükért 
 

Csütörtök Miki Szt. Pál és társai 

vértanúk – E 

17.00 

18.00 

SZENTÓRA 

papi és szerzetesi hivatásokért 
 

Péntek 
 

15.00 

18.00 

Csillag Józsefné Friderika (régi) 

élő családtagokért 
 

Szombat Emiliáni Szt. Jeromos, 

v. Bakhita Szt. Jozefina 

szűz – e 

18.00 † Kovács és Lukácsi családtagokért 
 

Vasárnap 

ÉVKÖZI 5. VASÁR-

NAP 

8.00 

9.00 

10.30 

18.00 

† Karolin és János szülők, nagyszülőkért 

élő és † családtagokért 

élő családtagokért 

† Magdolna édesanyáért halálának 1. évforduló-

ján és † Gyula édesapáért 

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

• Vasárnap (február 2.), Urunk bemutatása (Gyertyaszentelő Boldogasszony) ünnepén, a 

10.30-kor kezdődő szentmisében lesz a gyertyaszentelő körmenet. 

• Ugyancsak vasárnap (február 2.), elsővasárnap lévén, szentségimádási órát tartunk temp-

lomunkban 15.00 órától. Ezt követően rózsafüzér titokcsere lesz. 

• Hétfőn (február 3.), Szent Balázs püspök és vértanú emlékezetével kapcsolatban, Balázs-

áldásban részesítjük a Kedves Testvéreket. Ezt a szentelményt a következő vasárnap is ki-

szolgáltatjuk minden szentmise után. 



Mik a szentelmények? 

A szentelmények szent jelek, amelyek az Egyház könyörgése által kegyelmet közvetítenek. 

• Csütörtökön (február 6.), elsőcsütörtök lévén, szentségimádási órát tartunk templo-

munkban 17.00 órától papi és szerzetesi hivatásokért könyörögve, majd ezt követően a 

szentmisénket is erre a szándékra ajánljuk fel. Érezzük kötelességünknek a hivatásokért való 

könyörgést! 

• Pénteken (február 7.) elsőpéntek lesz. A szentmise előtt 17.00-tól gyónási lehetőséget 

biztosítok egészen a szentmise kezdetéig. Használjuk ki ezt a lehetőséget! 

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

tegek Világnapja, az esti szentmisében kiszolgáltatjuk a Betegek szentségét mindazon be-

teg, illetve idős testvéreinknek, akik jelentkeznek a szentség felvételre és kérik. Jelentkezni 

február 8-ig lehet a plébánián vagy a sekrestyében megtalálható jelentkezési lappal. 

• A visszhangokból ítélve azt gondolom, hogy plébániánk jótékonysági bálja jól sikerült. Mivel 

az idén többletkiadásunk is volt, ezért csak a tombolából, illetve a támogató jegyekből befolyt 

összeget tudtuk befizetni a Hospice – Segítő Kéz Alapítvány bankszámlájára. Ez az összeg pe-

dig 735 100 Ft. Isten fizesse vissza százszorosan minden jószándékú adakozónak nagylelkű-

ségét! 

• Butsy Lajos hegyeshalmi plébános zarándoklatot szervez Csehországba április 14-17. között 

69.900Ft-ért. Részletes program és elérhetőségek a faliújságon olvasható. 

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

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

Bodó Zoltán, plébános 

 

Mint a gyertyaszál 

Olyan az ember élete a földön. Aki csak pislákol, az alig világít. Aki meg lángol, magát emésztve lobog – az 

áldozattá lesz. De a fény és az a parányi meleg, amelyet másoknak ajándékoz: mások életének részévé válik. S 

ami még ennél is csodálatosabb dolog: magamagának is az örök élet záloga lehet. Az ember múló fénye a múl-

hatatlan boldogság ragyogásává lesz Krisztus szüntelenül fényeskedő áldozata által.  

Az égő gyertyaszál, amelyet kezünkben tartunk Gyertyaszentelő ünnepén, Krisztust jelképezi, s a gyertya 

lángja Krisztus áldozatos életét hirdeti. Az ünnep hangja arra szólít: ne csak kezünkben hordozzuk ezt a vi-

lágosságot, hanem szüntelenül a szívünkben is. Egykor majd ebben a lángban Krisztus a maga lángjára ismer, 

amely az életet szolgálja, a békességet hirdeti, a szeretetet lobogja, s végső soron megdicsőíti az Istent. Minde-

nütt a földön, a zajos utcán éppúgy, mint az elmélyült munka csöndes otthonában.  

Krisztus a világ világossága. S a keresztények? Mert Krisztus titokzatos Testének tagjai – ennek a világos-

ságnak a részei. „Úgy világítson világosságtok az emberek előtt, hogy lássák jótetteiteket és magasztalják a 

mennyei Atyátokat” (Mt 5,16).  

(Forrás: https://www.szepi.hu/irodalom/vallas/csanad/csb_481.html) 


