2018. január 7.

v Január 8-án, hétfőn 17 órától espereskerületi rózsafüzéres találkozó lesz a
petőfitelepi templomban, melyre szeretettel várják a kedves híveket.
v A Lábujjhegyen Oroszországba című
film, egy olyan család történetét mutatja
be, akik a ’80-as évek közepén egy
moszkva melletti városba költöztek.
Hogy mit keres egy keresztény magyar
család a nagy oroszországban? Hogyan
emlékeznek az ott eltöltött hét évre, erről
szól a film, melyet január 9-én, kedden
este 7 órától a közösségi házban lehet
megnézni.
v Kérjük azokat a szülőket, akik szeretnék, hogy gyermekük ebben az évben
legyen elsőáldozó, január 31-ig jelentkezzenek hitoktatóinknál. Az elsőáldozás feltételei: a gyermek 2018. szeptemberében a negyedik vagy felsőbb osztályba lép, 2 éve folyamatosan jár valahova
katolikus hittanra, és rendszeresen jár
vasárnapi szentmisére.
v 2018. pünkösdjén templomunkban bérmálás lesz. várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik betöltötték 14.
életévüket és szeretnének a nagykorúság szentségében részesülni. Azok a
felnőtt testvérek, akik voltak elsőáldozók, de még nem bérmálkoztak, rendszeresen járnak templomba, tartják kapcsolatukat közösségünkkel és szeretnének

(folytatás a hátoldalon)

(folytatás a belső oldalról)

bérmálkozni, szintén jelentkezzenek a hitoktatóknál, vagy az irodában.
v Aki szeretné otthonát megszenteltetni,
kérjük, iratkozzon fel a sekrestyében, vagy
az irodában, pontos elérhetőséggel, hogy plébános atya időpont egyeztetés után felkereshesse a családot.
v tájékoztatjuk a kedves híveket, hogy 2018
évben az egyházi hozzájárulás összege a
következő képen alakul: az egyházmegyei
Zsinat határozata szerint minden önálló
jövedelemmel rendelkező hívünk esetén az
éves nettó jövedelem 1%-át kérjük, de a
költségvetésünkhöz minimum az alábbi
összeg szükséges:
- keresettel rendelkezők esetén
10.000 Ft/év/fő
- nyugdíjasoknak, GyeS, GyeD esetén
5.000 Ft/év/fő
befizetni három módon lehet: banki átutalással, sárga készpénz-átutalási megbízással
és készpénzes befizetéssel a plébániai irodában.
v Mai perselygyűjtésünket az egyházmegye céljaira ajánljuk fel.
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„ megnyílt az ég”
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Hirdetések

Miért volt szüksége Jézusmak az ún.
keresztségre? Az ő esetében természetesen nem a bűnöktől való megszabadulásról van szó. A megtisztulási rítus
általában egy mozgalomhoz való csatlakozás jele volt. Ez egyfajta alárendelődést jelentett. Jézus esetében – az
Atya tervének megfelelően – közösségvállalás a bűnösökkel, hogy üdvözítse őket. Alázatos viselkedése az
izajási jövendölések beteljesítése. Keresztelkedése (helyesebben alámerítkezése) hivatásának tudatosítását (is)
jelenti: ekkor kente fel őt Isten Szentlélekkel. Megváltói művének elvállalásához és elvégzéséhez ui. szüksége
volt erre a hatalomra. Ezzel a döntésével minden ember számára megnyílt és nyitott is maradt az ég. Így
számunkra is adott a lehetőség az üdvösség elérésére. Ehhez nem kell mást
tennünk, csak Őt követni!
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URU NK
MEG KERES ZTELKEDÉSE

olvasmány

Iz 42,1-4; 6-7

Ezt mondja az Úr:
Íme, az én szolgám, akit támogatok, választottam, akiben kedvem telik. Kiárasztom rá lelkemet, és igazságot visz a nemzeteknek. Nem kiált majd, nem
emeli föl a hangját, és szava se
hallatszik az utcákon. A megtört
nádszálat nem töri össze, a
pislákoló mécsbelet nem oltja ki.
Hűségesen tanítja az igazságot,
nem lankad el, sem kedvét el
nem veszti, míg az igazságot meg
nem szilárdítja a földön. Az ő
tanítására várnak a nemzetek.
Én, az Úr hívtalak meg igazságban, én fogtam meg a kezed
és én formáltalak. általad kötök
szövetséget népemmel, és adok
világosságot a nemzeteknek,
hogy nyisd meg a vakok szemét,
és szabadítsd ki a börtönből a
foglyokat, és a tömlöcből azokat,
akik a sötétben ülnek.

V á L A S Z o S Z S o LT á R

Zsolt 28

áldja meg Isten az ő népét,
adjon neki békességet.

Adjátok meg az Úrnak,
Isten gyermekei,
adjátok meg az Úrnak a nevét
megillető dicsőséget,
imádjátok az Urat szent ünnepi díszben!
Az Úr szava zúg a vizek árján,
az Úr lebeg a nagy vizek fölött.
Az Úr szava telve erővel,
az Úr szava telve fönséggel.
A dicsőség Istene mennydörög,
templomában mindenek
az ő dicséretét zengik.
Az Úr trónol a vízözön fölött,
az Úr király örökké.
Szentlecke

ApCsel 10,34-38

Kornéliusz házában Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket
mondta: ,,Valóban el kell ismernem, hogy Isten nem személyválogató. Mindenki kedves előtte,
bármely néphez tartozik is, aki
féli őt és az igazságot cselekszi.
Isten a tanítást Izrael fiainak
adta, és a béke örömhírét hirdette
Jézus által. Ő a mindenség Ura.
Ti tudjátok, hogy mi minden
történt Galileától egész Judeáig
attól kezdve, hogy János hirdette
a keresztséget: Hogyan kente fel
az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig,
amerre csak járt, jótetteket vitt
végbe, és meggyógyított minden
ördögtől megszállottat, mert vele
volt az Isten.”

ALLELUJA

Megnyílt az ég,
és az Atya szózata hallatszott:
,,Ez az én szeretett Fiam,
őt hallgassátok!”
(Mk 9,6)

ALLELUJA
Evangélium

Mk 1,7-11

Abban az időben:
Keresztelő János ezt hirdette:
„Aki utánam jön, hatalmasabb
nálam. Arra sem vagyok méltó,
hogy lehajoljak és megoldjam a
saruszíját. Én vízzel keresztellek
titeket, ő pedig Szentlélekkel
keresztel majd meg benneteket!”
Ezekben a napokban történt,
hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelkedett
Jánosnál a Jordánban. És mindjárt, amint feljött a vízből, látta,
hogy megnyílik az ég, és a Lélek,
mint egy galamb, leszáll rá. Az
égből pedig szózat hallatszott:
„Te vagy az én szeretett Fiam,
benned kedvem telik!”

