XVIII. évfolyam január
www.nagyboldogasszony.hu
Ménfői Nagyboldogasszony Plébánia

Juhász Gyula: Vízkeresztre
Jövének távol, boldog Napkeletről
Három királyok, híres mágusok,
Mert hírt hallottak a csodás Gyerekről,
Kiről legenda és jóslat susog.
Ki született szegényen Betlehemben,
Kit megöletne Heródes király
S aranyat, tömjént, mirrhát lelkesedve
Hoz néki Gáspár, Menyhért, Boldizsár!
Szerecsen, indus, perzsa, mind csodálja
A Kisdedet, ki a jövő királya
S a csillagot, mely homlokán ragyog.
Ó édes, kedves. Bájolón gagyog
S egy pintyőkét néz, mely szent szeliden
A Szűz Mária vállán megpihen…

Általános miserend
Hétfő
Kedd
Csütörtök
Péntek
Szombat
Vasárnap

07:00
18:00
18:00
18:00
18:00
08:30

Minden hónap első szerdáján
18:00-tól szentmise.
Minden csütörtökön 17:30-tól
szentségimádás, alatta gyónási
lehetőség.

Események
 Január 1-én, Szűz Mária, Isten anyja ünnepén 08:30-tól szentmise
 Január 3-án karácsony utáni 2. vasárnap 08:30-tól szentmise
 Január 6-án, vízkereszt ünnepén 18:00-tól szentmise. A Rózsafüzér
Társulat tagjai 17 órakor jönnek össze titokcserére és imádkozásra a
templomban.
 Január 10-én vasárnap, Urunk megkeresztelkedésének ünnepén 08:30-tól
szentmise
 Január 17-én évközi 2. vasárnap 08:30-tól szentmise
 Január 24-én Isten Igéjének vasárnapján 08:30-tól szentmise
 Január 30-án szombaton gitáros szentmise a Ménfői Ifjúsági Kórus zenei
szolgálatával
 Január 31-én évközi 4. vasárnap 08:30-tól szentmise

Járvány miatti intézkedések:
 A templomban és a plébánián kötelező a kézfertőtlenítés és a maszk
viselése. Csak kézbe áldozás lehetséges! A templom szellőztetését, illetve
a padok és kilincsek fertőtlenítését minden szentmise után elvégezzük.
Köszönettel tartozunk testvéreinknek az ezzel kapcsolatos segítségükért!

2020 summájára
2020-ban templomunkban összesen 19 gyermeket kereszteltünk meg, ebből 10
fú és 9 lány. Összesen 9 pár kötött Isten színe előtt házasságot templomunkban.
A földi világból 33 testvérünk költözött el, közülük 6-an részesültek
szentségben.
Hálát adunk, hogy plébániánk pénzügyi helyzete stabil, azonban a perselypénz
és az egyházi adóból származó bevételek jelentősen csökkentek. Hálás szívvel
köszönünk minden adományt!
Köszönettel tartozunk minden testvérünknek és szolgálattevőnknek, aki
segítségünkre volt ebben az évben is! Köszönjük Wasztl János kántor úrnak a
zenei szolgálatot, Takács Emőkének a hivatali ügyek intézését, Gyurácz-Németh
Teréznek a sekrestyés feladatok ellátását. Hálával tartozunk a ministránsoknak,
a Ménfői Ifjúsági Kórusnak, a virágdíszítőknek, az asszonyoknak a templomkert
gondozásáért.

Plébániai Tanácsadó Testület
Ebben az évben került sor a Plébániai Tanácsadó Testület újraválasztására is.
Összesen 15-en vállalták ezt a feladatot:
Baracskai Edina
Gombásné Böröcki Ilona
Horváth Péter
Kulcsár József
Kulcsár László
Prohászka Ottó
Rábai György
Reizer Imre
Sulyok Attila
Sütheő László
Szalainé Csapó Rita
Szűcs Kálmán
Török Zoltán
Világi Tiborné

Ferenc pápa üzenetei

Miként Betlehemben, úgy a mi életünkben is a szegénységünkön keresztül
szereti végbevinni Isten a nagy dolgokat. Egész üdvösségünket egy istálló
jászolába helyezte, és nem fél a szegénységünktől. Engedjük, hogy
irgalmassága átalakítsa nyomorúságainkat!
*
Úgy teremthetünk békét, ha elkezdünk békében lenni önmagunkkal és a
körülöttünk lévőkkel, megszabadulva minden akadálytól, amely meggátol
minket a szükséget szenvedő, nélkülöző emberekről való
gondoskodásban.
*
Adjunk hálát Istennek a pandémia idején történt jó dolgokért és a sok
emberért, akik feltűnés nélkül igyekeztek elviselhetőbbé tenni a
megpróbáltatások terhét.
*
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