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A Mindenható, Jóságos és Gyógyító Isten áldását kérjük életünkre, 

az újév kezdetén! 
 

Köszöntő 
Fél éves „szünet” után, újból olvashatjuk a szokásos heti hírlevelet, amelynek megléte, püspök atyánk 

kimondott kérése volt. 

Nem a szokott kisalakú formát kell ezen túl keresnünk, hanem az Élő Víz kiadványt segítségül hívva A/4-es 

méretben találjuk majd a kihelyezett szórólapok között.  Elsődleges feladata a heti hírlevélnek, hogy 

aktuális információkat adjon közösségünk életéről, heti hirdetésekről, ünnepeinkről, örömeinkről. 

Reméljük, a hírlevél olvasása mindenkinek örömére lesz! 

Nagyon sok szeretettel, és Isten áldását kérve kíván jó olvasást, az Irgalmas Jézus Plébánia közössége! 

 

Felhívás! 
A karácsonyi időszak a végéhez közeledik, mégse 

felejtsük el, hogy Jézus születése arra is felhívja a 

figyelmet, hogy munkatársai legyünk Isten 

országának építésében. Ehhez ad segítséget 

plébános atyánk felhívása, hogy a soron következő 

Váci Egyházmegyei Találkozó szervezésében 

nyújtsunk segítséget. Érdeklődni a lehetőségekről és 

jelezni a segítő szándékot Vargáné Dancs Teréznél, 

Pál Annamáriánál, Gáspár Csabánál, Vígh Józsefnél, 

Tóth Károlynál vagy Frics Zoltánnál lehet. 

Jézus mindenkire számít és a szervezők is! 

 

Heti hirdetéseink: 

Karácsony utáni 2. vasárnap 

 

 A liturgia után várjuk a jelenleg 8-os és idősebb 

missziós gyerekeket a kishelységbe. 

 Kedden 1800-tól Katekumen csoport lesz a Jézus 

Szíve Plébánián. 

 Január 6. Vízkereszt ünnepe. Parancsolt ünnep. Két 

szentmise lesz, és vízszentelés. 1630-tól Szűz Mária 

Szeplőtelen Szíve templomban és 1800-tól Jézus 

Szíve templomban 

 Január 7-én csütörtökön 1830-ra szeretettel hívjuk 

és várjuk megbeszélésre a Váci Egyházmegyei 

Találkozó előkészítő csapatát, a szokott helyen. 

 Pénteken 1800-tól folytatódik az Ifialpha! Várjuk a 

fiatalokat! 

 Szombaton 1500-tól a bérmálásra készülő 

középiskolások hittanórája lesz. 

 Misi atya kéri azoknak a fiataloknak a jelentkezését 

január végéig, akik ebben az esztendőben 

szentségi házasságot szeretnének kötni. Idén is lesz 

Jegyes kurzus. Az esküvőre fél évvel előbb kell 

jelentkezni. Azok is részt vehetnek a kurzuson, akik 

csak az ősz folyamán szeretnének házasságot kötni. 

 Hosszabb szünet után újra olvashatjuk heti 

hírlevelünket. A/4-es formátumban keressük a 

templom bejáratánál! 

 

Szentmisék, igeliturgiák a héten 
T=Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébániatemplom, 

K=Szent Erzsébet kápolna 

 

 jan. 6. (sze) 1630 T szentmise (parancsolt ünnep) 

 jan. 7. (cs) 1545 T igeliturgia  

 jan. 8. (p) 1630 T szentmise 

 jan. 10. (v) 900 T szentmise 

 jan. 10. (v) 1100 K igeliturgia 

 

Hamarosan 
Január 28-án elindul a házas alpha. A 7 alkalomból 

álló kurzusra kimondottan házaspárokat várunk, 

kortól függetlenül. Jelentkezni január 10-ig lehet, 

Pál Annamáriánál, vagy Frics Zoltánnál. 


