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Szent-Gály Kata:

MÁRIA, LILIOM

Olvasmány
Sir 3, 3-7. 14-17a
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Isten tekintélyt adott az apának a gyermekek előtt, és megszabta az anya jogát a gyermekekkel szemben. Aki tiszteli apját, bűneit engeszteli, megszabadul tőlük, és mindennapi
imája meghallgatásra talál. Kincset gyűjt magának, aki megbecsüli anyját, aki pedig tiszteli apját, örömét leli gyermekeiben, s amikor imádkozik, meghallgatásra talál. Aki becsüli
apját, hosszú életű lesz, s aki szót fogad apjának, felüdíti anyját.
Fiam! Legyen gondod apádra öregségében, és ne keserítsd őt életében. Ha meg is fogyatkozik erejében, légy elnéző iránta, és ne vesd meg életének egy napján se. Apád iránt
tanúsított jócselekedeted nem megy feledésbe, és elszámolják neked bűneidért. A jótett
fejében majd gyarapodni fogsz.
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avatja.

Nagyot ád
Józsefnek,
kisebbet
magának,
kicsikét,
kereket,
a Világ
Urának.

Testvéreim! Mint Istennek szent és kedves választottai, öltsétek magatokra az irgalmasságot, a jóságot, a szelídséget és a türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok
meg egymásnak, ha valakinek panasza van a másik ellen. Bocsássatok meg ti is úgy, ahogyan az Úr megbocsátott nektek. Legfőként pedig szeressétek egymást, mert ez a tökéletesség köteléke.
Krisztus békéje töltse be szíveteket, hiszen erre kaptatok meghívást az egy test közösségében. Legyetek hálásak! Krisztus igéje éljen bennetek gazdagon! Tanítsátok és intsétek
egymást telve bölcsességgel! Énekeljetek Istennek hálás szívvel zsoltárokat, himnuszokat
és szent énekeket!
Bármit mondtok vagy tesztek, mindent az Úr Jézus nevében tegyetek! Így adjatok hálát
általa az Atyaistennek!
Asszonyok! Engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogy illik az Úrban! Férfiak! Szeressétek
feleségeteket, ne legyetek hozzájuk durvák! Gyermekek! Fogadjatok szót szüleiteknek
mindenben, mert ez kedves az Úr előtt!
Apák! Ne keserítsétek meg gyermekeitek életét, hogy kedvüket ne veszítsék!

Evangélium
Lk 2, 22. 39-40
Amikor Mózes törvénye szerint elteltek
Mária tisztulásának napjai, fölvitték Jézust
Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak.
Miután az Úr törvénye szerint elvégeztek mindent, visszatértek városukba, a galileai Názáretbe. A gyermek pedig növekedett és erősödött; eltelt bölcsességgel, és
az Isten kedvét lelte benne.

HIRDETÉS

Szentlecke
Kol 3, 12-21

A jövő évre vonatkozó miseszándékokat a sekrestyében ill. hivatali időben a plébánián lehet íratni.
December 31-én, szilveszter napján az év végi hálaadó szentmisét 17.00
órakor tartjuk. Ezen a napon tehát nem lesz 18.00 órakor szentmise!
Január 1-jén, Újév napján ünnepi miserend lesz templomunkban, vagyis
8.30, 10.00, 11.30 és 18.00 órakor lesznek szentmisék.
Azoknak a jegyespároknak, akik 2015-ben szeretnének templomunkban
házasságot kötni, január 5-től lesz lehetőségük bejelentkezni a plébánián, hivatali időben.
Az altemplomi urnatemető csak kísérettel látogatható, a faliújságra
kifüggesztett időpontokban.
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