
Hirdetések: 

1. Ma van Urunk megkeresztelkedésének ünnepe. A mai nappal véget ér a 

karácsonyi idő, és megkezdődik az évközi idő. 

2. Szerdán este fél 7-kor felnőtt katekézist tartunk a plébánián.  

3. Január 15-én, vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét. A 2023. évi 

ökumenikus imahét témáját – amely a következő: „Tanuljatok meg jót 

cselekedni, törekedjetek az igazságra” – az Egyesült Államokban működő 

Minnesotai Egyházak Tanácsa által kijelölt keresztények csoportja 

választotta és dolgozta ki. A részletes programról a hirdetőtáblán található. 

4. Azok számára, akik az idei évben szeretnének szentségi házasságot kötni 

jegyeskurzust hirdetünk. A jegyeskurzus február 1-jén, szerdán este 

háromnegyed 8-kor kezdődik a plébánián. Figyelmeztessük erre 

ismerőseinket! 

5. Akik házszentelést kérnek, jelezzék azt a sekrestyében vagy a plébániai 

hivatalban nevük, címük és telefonszámuk megadásával! 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nemrég volt 82 éves az az ember, aki: nem hord karórát, mert ő mondja 

meg, mennyi az idő. ** Bement az X-faktorba és kiestek a mentorok. ** 

Megcsinálta az összes fekvőtámaszt. ** Szóra bírta a Csendes-óceánt. ** 

Betett a dvd lejátszóba egy szelet szalámit, és visszanézte a disznóvágást. ** 

Elszámolt a végtelenig. Kétszer! ** Bejelentkezett a Facebookra 

kaputelefonnal. ** Visszahívta a magánszámot, és felvette a nem fogadott 

hívást. ** Elszomorított egy Happy Meal menüt. ** Olyan gyorsan kelt fel, 

hogy látta magát aludni. ** Elkapta a vírust, de aztán elengedte. ** Beszél 

braille-ül. ** Felidegesítette Békéscsabát. ** Kitépett egy lapot a 

Facebookból. ** Hülyére vert egy okostelefont. ** Személyesen ismeri 

Columbo feleségét. ** Egyszer Big Mac-et kért a Burger Kingben, és kapott. 

– Ha valaki nem jött volna még rá, ő Chuck Norris. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hivatali idő: hétfőtől csütörtökig 9-13 óra között, pénteken 13-17 óra között. 

Miserend: Templom: hétfő-péntek: 7:00, szombat: 18:00, vasárnap: 7:30, 

9:30, 18:00. Magyarok Nagyasszonya Kápolna: kedd: 17:00, szombat: 

17:00, vasárnap: 8:30. Csemő és Nyársapát: vasárnap: 11:00. 
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URUNK MEGKERESZTELKEDÉSE 

A válaszos zsoltár válasza: Áldja meg Isten az ő népét: * adjon neki 

békességet! 

 Miután megkeresztelkedett Jézus, megnyílt az ég, és a Szentlélek 

galamb formájában leszállt rá. Az égből az Atya szava hallatszott: „Ez az én 

szeretett Fiam, akiben kedvem telik.” (Mt 3,17) Urunk 

megkeresztelkedésének ünnepén fedezzük fel saját keresztségünket is. 

Legyünk tudatában, hogy a keresztség által mi is az Atya szeretett 

gyermekeivé váltunk, akikben kedvét leli. Végtelen szeretettel, 

kedvenceiként legelteti rajtunk a szemét. Szívében hordoz minket, képletesen 

szólva karjára tetoválja a nevünket, a szerelemittas vőlegény vágyának 

megfelelően: „Tegyél a szívedre pecsétnek, mint valami pecsétet a karodra!” 

(Én 8,6) Csodák csodájára Isten élvezi a társaságunkat, nemcsak elvisel 

minket, hanem vágyakozik után, mint ahogy arról egy szent tanúskodott: 

Isten örömét leli abban, hogy lelkünkben lakozhat. Egy depresszív 

időszakban, önértékelési problémákkal küzdve valaki megkérdezte az Urat, 

hogy mit gondol róla. Az imában egy képet kapott, ahogy belép a mennyei 

trónterembe, és a dicsőség Királya szeretett kislányaként szólította meg.  

Amikor megkereszteltek minket, újjászülettünk. Eljött a Szentlélek, 

és lakást vett bennünk. Isten gyermekeivé váltunk, Krisztus testének, az 

Egyháznak a tagjaivá. Krisztus értünk kiontott vére minden bűnünket 
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eltörölte, a keresztségben egészen tisztává váltunk. A keresztelőnk egy 

rendkívül fontos esemény az életünkben. Fontos lenne ismerni az időpontját. 

Aki nem tudja, derítse ki, hogy mikor keresztelték meg. Ünnepeljük azt meg 

minden évben a szívünkben. Újítsuk meg ezen a napon (is) a keresztségi 

fogadalmat! 

Visszatekintő: elsőáldozások az egyházközségben, 2022. október 

A felkészülési időszakban nagyon tetszett, hogy együtt lehettünk egy 

közösségben, és megismerhettem más osztályokba járó gyerekeket is, de 

talán a gyónások voltak számomra a legjobb élmények. Jó volt előtte 

elcsendesedni, és minden bűnömtől megtisztulni. Utána mindig azt éreztem, 

hogy én is és az egész világ jobbá vált. Az elsőáldozás napján kicsit 

izgultam, mert tudtam, hogy különleges dolog lesz, ami történni fog, és így is 

lett. Abba a meleg kuckóba, amit gondosan előkészítettem a szívemben, 

végre beköltözhetett aznap Jézus. A templomba menet reggel arról 

beszélgettem anyával, hogy vajon mi fog megváltozni az elsőáldozás után. 

Én úgy képzeltem, hogy onnantól kezdve soha többé nem fogok veszekedni 

a testvéreimmel és mindig szót fogok fogadni. Ő azt mondta, hogy ezekért 

továbbra is nekem kell majd tennem, de ahogy eddig is hallottam Jézus 

szavát, ezután is fogom, csak talán ezentúl egy kicsit hangosabban. Másnap 

amikor a testvérem kicsit felbosszantott, akkor ahelyett, hogy ráripakodtam 

volna, inkább egy pillanatra csendben maradtam, és kedvesen szóltam hozzá. 

Ennek ő nagyon megörült, és megölelt engem. Jézus szavát követtem, mert 

tisztán hallottam, amit Ő súgott nekem. (Pálfalvi Dorka) 

Szoros és személyes kapcsolatok alakultak ki a felkészítő során a 

gyermekünkben. A közös játékok, a minőségi együtt töltött idő 

eredményeként szívesen járt felkészítőre. Részt vett a táborban, ahonnan 

maradandó, kedves emlékekei vannak. Barátokat szerzett. Szélesebb látókört 

önállóságot hozott számára. Szülőként, hogyan értem meg? Számunkra 

felemelő érzés volt. A nagyszülők is támogatták. Közelebb vitt Istenhez, 

rendszeresen járunk misére. Érezhető, hogy tudatosul benne az Istenhez való 

közeledés. Továbbikapcsolatokat is ápolunk, a felkészítést nem felejtjük el. 

Büszkén mutatta a rózsafüzért, amit a lánykörön készítettek. Lefekvéskor 

imát mond, szívesen hallgatja a bibliai történeteket. (Horányi Erzsébet) 

Amit az elsőáldozás adott nekünk – gyermekként: számomra nagyon 

jó érzés volt a szentgyónás. Megkönnyebbülést, sokkal nyugodtabb 

lelkiállapotot adott nekem. „Olyan tisztábbnak” érzem tőle magam. 

Megerősített a kitartásban. Igazolódott, hogy ha az ember szívvel-lélekkel 

közelít a céljai felé, előbb-utóbb eléri azt. Nagyon tetszett és jól éreztem 

magam a Katekézis táborban. Hálás vagyok, hogy részt vehettem rajta. Ami 

kifejezetten tetszett, hogy azokban a napokban Péter atyát nem csak 

Plébános úrként láthattam, hanem hallhattam zenélni, láthattam focizni is őt.  

Amit az elsőáldozás adott nekünk – szülőként: a szentgyónások 

megerősítik az embert abban, hogy nem egyedüli aggodalma, miszerint 

időnként NAGYON elveszettnek érzi magát a világban… támogatást 

kaptam, hogy nem vagyok egyedül ezzel a gyengeségemmel és van is kit 

megszólítanom! Örömmel, olykor nevetve (is) készültünk az első 

szentgyónásokra. Nagyon tetszett mindkettőnknek az a kis videó, amiben a 

„gyónó, mint jámbor jószág” esetlenül fészkelődik a templom falai között. 

Igazán hitelesen tükrözi a magamfajta esendő embert… A várakozás, 

felkészülés, megerősített abban, hogy nem kell továbbra sem kerülő utakat 

választani a célkitűzéseinkhez – főleg nem mások javaslatára és a váratlan 

élethelyzetekben sem – , csupán hagyni kell a saját medrében haladni a 

dolgainkat… Valóban mindennek rendelt ideje van. Hálás vagyok, hogy több 

kedves emberhez is picit közelebb kerülhettem a felkészülés során. (Hajdú-

Tanács Rita) 

Keresztségi fogadalom megújítása 

Ellene mondotok-e a sátánnak? – Ellene mondunk. * És minden 

cselekedetének? – Ellene mondunk. * És minden csábításának? – 

Ellene mondunk. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, 

mennynek és földnek teremtőjében? – Hiszünk. * Hisztek-e Jézus 

Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki Szűz 

Máriától született, kínhalált szenvedett; akit eltemettek, de föltámadt a 

halálból, és ül az Atyának jobbján? – Hiszünk. * Hisztek-e a 

Szentlélekben, a katolikus Anyaszentegyházban, a szentek 

közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az 

örök életben? – Hiszünk. 


