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A Szent RÓkus kápolnábana piíroshÓnapok 3. szombatján7 Órakor,
a Szent Vendel kápolnábana páratlanhÓnapok 3. szombatján7 Órakor.

AmbrÓry Tamás p|ébános8060 MÓr, Koáársaság tér4.
Tel. : 06-30-822-6570 E-mai I: moriplebania@freemail.hu
Kapucinus atyák 8060 MÓr, Kapucinustér1.22l 400-161
KÓ rh áz|e|kész Székesfehérváro n : Tornyai Gábor atya 30 -400-7 023

Lelkioásztorok:

P|ébániai tievintézés:MÓr, 8060. Koztársaság tér4. StolczenbergerMagda
Tel.: 22 I 407-446 Fax: 22 I 562-080
Irodai Órák: hétfo- péntek:9.30 - 12.00
1100005
Számlaszám:CIB l0702105-48436|-02-5
A sírhe|vekmegYáltását a Kálvária temetóben |ehet intézni.

www.moriplebania.hu
www.szfuar.katolikus.hu
www.biceboca.hu
SzentErzsébet
lskoIa:www.szenterzsebetiskolamor.hu

Honlapok: Plébánia:
F'gyháumegye:
Bice-bÓcák:

lma a keresztények egységéért:
(Jr Jézus, bi azért imádkoztál, hog,, mindnyájan legyenek egl, kér nk Téged a keresztényekeg,,ségéért,
ugy ahogy k akarod,

azokkal az eszkozokkel,melyekkel k akarod.
Add Szentlelkedet,hogy érezziika szakadás
ésminden refájdalmát, lássuk bt,íniinket,
ménytmeghal adő an reméljtink.!

A mőri SzentKeresztplébánia
anuar
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ABúoúrtrg progrr.emÚcftrlí3
Helyszín a Szent Imre kőzÖsségi lttÍz,más esetben jeleaiik!

Gitáros kiskrirus: l0-én a 11 Órai szentmisénszolgálnak.
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Ifi Klub: |3-án szombateste 19 ÓrátÓl. Témaa szenvedés.

NémetnvelvíÍszentmise: L4-én16 ÓrátÓl a Kapucinus templomban.
Felnótt hittan: Tamás atyavárja szeretettelaz érdeklodoket18-án ésfebruár 1-jéncsritortoko'n18.30.tÓl a Plébánian
Elsóáldozási felkészítŐ:20-án, szombaton 8.30-tÓl várjuk szeretettela
városi iskolásokat a kciz sségi házba.
Ifirisági szentmise: 20-án, szombaton a 18 Órai szentmise a Kapucinus
templomban zenésifi sági szentmise, melyre szeretettel varunk mindenkit!
Okumenikus Imahét: 2l-28-ig minden este 18 ÓrátÓl kezdodik a Plébániatemplomban. Mi lesztink ahénigazdák! Imádkozzunk egyr.itta keresztényekegységéértt.
Az imahétalatt a Kapucinus templomban az esti szentmisék 17 Órakor kezdodnek'
Szent Erzsébet iskola: 25-én,csiit<jrtokonfél 5-tol a leendó elso osztá.
lyosok sztileinek tartanak tájékoüatást a beiskolézásró|. Februar 8-án,
csiitort kon 8-L0-ig bemutatÓ Órákat tartanak, melyre szeretettelvénjákaz
érdeklodóSztiloket! Februar 10-én,szombaton 9-tól ovis játszóházattar
tanak,melyre szeretettelvárjéka leendo elso osáályos gyerekeket!
Sergio atya Biblia-kurzusa : 26-án pénteken19 őrátőI |esz.
Virrasztás Magvarországért: február 2-án a szentmise után a másnap
reggeli szentmiséiga kapucinus kápolnában.

Bízd Ú3raÉletedetKrisztusra!
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Allandő program ok az egyházkiizségben:

Magnificat kőrus prÓbái : cstitortokonkéntl 9.00.
Szentségimádás:a Kapucinus templombancstitortokonként17.00-l 8.00.
19.30-20.30-iga Plébániatemplomban'
szerdánként
Csendes szentségimádás:
alattaszentgyÓnásilehetoség.
péntekenként
19.00-l9.30-iga Plébániatemplomban
Ifjrűságiszentségimádás:
Bice-bÓcák: szombatonként
9.00-11.30.
Karitász csoport: a hÓnap elso keddjén16 ÓrátÓl
Katolikus Nók Kiire: a hÓnap utolsÓ hétfojén17.00ÓrátÓl.
RÓzsafiizér Társulat titokcseréje:elsó csiitortokonként16 ÓrátÓl a Kapucinus
templomban.
Prohászka Imasziivetség:a hÓnap elso hétfojén16 ÓrátÓl.
GyÓntatás: szombatonként
9-1 1.45-iga Kapucinus templomban

IMASZÁNDÉK:
Hogy Isten irgalmas szeretete építse jjáEgyházát|

Gyertyas zente|ö Boldogasszony ii nnepe
Szent II. Janos Pá| pápa l997-ben nyilvánította februar 2-át, Gyertyaszenteló Boldogasszony iinnepéta megszentelt életvilágnapjává. Azóta ezen a
napon az egyház azt a mintegy egymilliÓ férfit ésnot is iinnepli, akik a
világon megszenteltéletetélnek.
Az tinnep cé|ja:háIát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért'elomozdítani a hívek korébenen-nekaz életforminak az ismeretétésszeretetét,valamint lehetoségetadni a megszenteltéletetéloknek,hogy tudatosuljon benntik élettikszépsége
ésazok a csodák, amelyeket azUr benntik
ésáltaluk miível az egyhéuésa világ javára.
Imádkozzunk a szerzetesekért,kiilonosen a mÓri kapucinusainkért és a
megszenteltéletetélokért.
valamint a hivatásokért!
Akiket december hőnupban kereszteltek:
Horváth Romina FédraFruzsina' SteinerLuca, TÓth Botond ZénÓ,
Csiga Bálint Roland, Bihari Annabell
Akik ltdzussdgot k t ttek:
Bosnár Káro|v ésNados Simona
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Akiket eltemettiink:
ozv. RémaiJános, Polovitzer IstvánnéWittner Terézia,ozv. Schmidt JÓzsefné
Ertl Julianna, ozv. Pigler IgrrácnéFink Mária, Práger JÓzsefnéGeszler Anna,
NémethIstván,Gaszner Imre

A ceruzl at értéke
A gyermek nézteanagyapját, amint levelet ír' Egy pillanatban megkérdeztetole:
- olyan mesétírsz,ami veltink megtortént?Yagy talán egy rÓlam szÓlÓ
t rténetetírsz?
Nagyapja félbehagytaaz írást,ésmosolyogva ezt mondta az unokájának:
- Igaz, rÓlad írok. Azonban a szavaknál fontosabb a ceruza' amivel
írok.Szeretném,ha ilyen lennélte is' amikor megnósz.
A gyermek értetlenkedvenéztea ceruzát.,mivel semmi ktiloncjsetnem
látott rajta.
- De ez olyan, mint az osszes tÖbbi ceruza, amit életembenláttam!
- Minden attÓl fligg, hogyan nézeda dolgokat. A ceruzának t értéke
van, amit ha sikertil megtartanunk,olyan emberréválunk, aki egészéletéfog élnia világgal.
ben békében
Elsó érték:Tehetsz nagy dolgokat,de soha ne feledd' hogy létezikegy
lépteinketvezeto Kéz. Ezt a kezet Istennek nevezzik, és o vezet mindig
kívánsága szerint minket.
A második érték:IdŐnként abba kell hagynom az irást, hogy meghegyezzem a ceruzát.E'z egy kis fájdalmat okoz a ceruzának, azonbanvégiil
élesebblesz. Tehát el kell tudnod viselni a fájdalmakat,mivel ezek tesz.
nekjobbá téged.
A harmadik érték.A ceruza megengedi nektink a radír hasznáLatát,
hogy kitoroljÍik aá, ami téves.Meg kell értenedazt, hogy kijavítani egy
dolgot, nem jelent feltétleniilrosszat,a legfontosabbaz, hogy megmaradjunk az igaz, egyenes ton.
A negyedik érték:A ceruzának nem a fája vagy krilso formája a fontos'
hanem a benne lévó graf,rt.Ugyanígy gondozd azt, ami benned t rténik.
És végt;l,az ottdik érték:Mindig nyomot hugy. Neked is tudnod kell,
hogy bármit teszel is életedben,nyomokat fog hagyni' ezértmeg kell prÓbálnod minden tettedettudatosítani.

