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  „…mert látták szemeim üdvösségedet, melyet  

minden nép színe előtt készítettél   

a nemzetek megvilágosítására.” (Lk 2,30-32) 
 

 

Túrmezei Erzsébet

ÚJÉVI KÉRÉS 

 

 

Láttam, Uram! 

Egyik béna volt, a másik aszott, sárga... 

vagy nem volt lába... 

De a Te fényed hullt a betegágyra! 

Hitükkel elrejtőztek Nálad, 

és úgy hordozták mázsás terhüket, 

a Te erőddel, mint a szalmaszálat. 

És láttam szalmaszál alatt roskadókat. 

 

Mert mázsás teher 

könnyű, mint a kis szalmaszál, Veled. 

De nélküled 

a szalmaszál is mázsás súly lehet. 

 

 

          

 

 

Új évbe indulok, 

és nem tudom, mi vár rám. 

Csak azt tudom: velem vagy, nem 

hagysz árván. 

Csak azt tudom: utam már kijelölted. 

Mint bízó gyermek, járhatok előtted. 

Te mérsz ki bút, örömöt, munkát, terhet, 

s irgalmad mindegyikbe áldást rejtett. 

 

Csak egyet adj: hogy céliránt haladjak, 

hogy szalmaszálak alatt ne roskadjak! 

És ha szereteted mázsás teherrel 

tenné próbára ezt a gyenge vállat -  

segíts úgy vinni mázsás terhemet 

a Te erőddel - mint a szalmaszálat! 
                          
 

 
 

Szombaton, január 6-án Vízkereszt ünnepe lesz, mely kötelező ünnep. Ezen a 

napon reggel 8 órakor és délelőtt 9.30-kor tartunk szentmisét. Pénteken az esti 

szentmise előesti mise lesz. 
 

 
 

Január 7-én, 19.30-tól Ella István orgonaművész ad koncertet templomunkban. 
 

    



A hét eseményei :                m.sz.:miseszándék 

 

 

 Hétfő    Szűz Mária, Isten Anyja ünnepe 

(jan.1.)    8h szentmise  

9.30 szentmise (m.sz. élő családért) 

     18h szentmise (gitáros) (ev.: Lk 2,16-21 )    

 Kedd     18.30 szentmise  (ev.: Jn 1,19-28)  
(jan.2.)  

Szerda   10h szentmise (ev.: Lk 2,21-24) 
(jan.3.)       

Csütörtök        18.30 szentmise  (ev.: Jn 1,35-42) (m.sz. elhunyt István atyáért, 

(jan.4.)   szülőkért, testvérekért, nagyszülőkért) 

19-20h szentségimádás 

Péntek   17h elsőpénteki gyóntatás 

(jan.5.)     18.30 szentmise   - előesti mise   
(m.sz. a tisztítóhelyen szenvedő lelkekért) 

 Szombat   Urunk megjelenése, Vízkereszt ünnepe 

(jan.6.) 8h szentmise  (ev.: Mt 2,1-12)   

(m.sz. Ambrus gyógyulásáért és a Szeretetláng imacsoport 

szándékára, tagjaiért és hozzátartozóikért) 

 9.30 szentmise 
 16h esküvő (Hofstetter József – Boros Alexandra) 

 Vasárnap      8h  szentmise (m.sz. elhunyt Mártiért és lányaiért) 

(jan.7.)   9.30 szentmise - gyerekmise 

18h szentmise (gitáros) (Mk 1,7-11) 

19.30 orgonakoncert 
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