Lelki délelőttre várják az érdeklődőket december 18-án, pénteken
10 órakor a ZMK 428-as termében, amelyet Szilárd atya vezet majd.
Plébániánk fatimai zarándoklatáról tartunk vetített beszámolót december 19-én, szombaton 15 órától a Mindszenty iskolában, amelyre
mindenkit várunk, aki szeretné átélni zarándoklatunk főbb élményeit.
A jövő vasárnap kivételesen 8.15 órakor kezdődik Bazitán a szentmise, amelyet követően a gyerekek karácsonyi műsorára kerül sor.
A jövő vasárnap családi délutánra várjuk az általános iskolásokat
szüleikkel együtt 15 órára a plébániai központ közösségi termébe. 16
órától pedig zenés dicsőítés lesz gyerekek számára a templomban.
A Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hangversenyt a plébániai Karitász-csoport javára jövő vasárnap, december 20án 19 órakor. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
A Zalai Boldogasszony Alapítvány december 22-én, kedden 10 órakor látogatást tesz a megyei börtönben, amelyre várja önkéntesek
jelentkezését. A fogvatartottak számára tollakat, levélpapírt, borítékot,
édességet, igés kártyákat, valamint a kisgyermekesek számára ajándékcsomagot lehet felajánlani a templomban.
Szeretettel kérjük, hogy akik még nem fizették be egyházközségi
hozzájárulásukat erre az évre, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia
hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében. Minden támogatást
hálásan köszönünk!
Még vásárolható plébániánk 2016-os lapozható falinaptárja, az
Egyházmegyei Kalendárium, valamint a Martinus decemberi száma,
amely az újságos asztalról vásárolható meg.
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Advent 3. vasárnapja

Búcsúnyerési lehetőség a szentévben
Ferenc pápa az Új Evangelizáció
Pápai Tanácsának elnökéhez intézett
levelében bemutatta az Irgalmasság
Rendkívüli Szentéve kapcsán a jubileumi búcsú elnyerésének feltételeit.
Eszerint teljes búcsút nyerhetnek:
1. Mindazok a hívek, akik megtérésük vágyának jeleként elzarándokolnak a szentévi kapuhoz, amelyeket a székesegyházakban vagy a
megyéspüspök által meghatározott
más templomokban nyitnak meg,
illetve akik a négy nagy római bazilika valamelyikébe zarándokolnak,
szentgyónásukat
elvégezték
és
szentmisén vesznek részt, továbbá
elmondják a Hiszekegyet és imádkoznak a pápáért és a pápa szándékára;
2. Akik idősek, betegek és többnyire nem tudják elhagyni a lakásukat, elnyerik a teljes búcsút, ha megáldoznak, vagy ha a tömegtájékoztatási eszközök révén kapcsolódnak be a szentmisébe és a közös
imádságba;

3. Akik börtönben vannak, még ha megérdemelten is, elnyerhetik
a búcsút a börtön kápolnájában, ha van ilyen, vagy valahányszor átlépik a saját börtöncellájuk kapuját és imádságban a Mennyei Atyához
fordulnak, mert Isten irgalma átalakíthatja szívüket.
A Szombathelyi Egyházmegyében a kijelölt jubileumi kapu a Székesegyház újonnan elkészült főbejárati bronzkapuja, amelyen áthaladva elnyerhető a rendkívüli szentévi búcsú.

Ferenc pápa imája az irgalmasság szentévére
Urunk, Jézus Krisztus, Te megtanítottál minket, hogy irgalmasok legyünk, mint a mennyei Atya, és azt mondtad nekünk, hogy aki téged
lát, az Őt látja. Ragyogtasd ránk arcodat, és szabadok leszünk.
Szeretettel teli tekinteted megszabadította Zakeust és Mátét a pénz
rabságából; a házasságtörő asszonyt és Magdolnát attól, hogy boldogságukat csupán egy teremtményben keressék; sírásra fakasztotta
Pétert a tagadása után, és biztosította a mennyországot a bűnbánó
latornak. Add, hogy valamennyien személyesen hozzánk szólónak
halljuk szavaidat, melyeket a szamáriai asszonynak mondtál: „Ha ismernéd Isten ajándékát!”
Te vagy a láthatatlan Atya látható arca, azé az Istené, aki mindenhatóságát elsősorban a megbocsátás és az irgalmasság által mutatja
meg. Add, hogy az Egyház a világban a Te látható arcod legyen, feltámadt és megdicsőült Uráé.
Te azt akartad, hogy papjaid is gyöngeséggel legyenek felruházva,
hogy igaz együttérzéssel viseltessenek azok iránt, akik tudatlanságban
és tévedésben vannak. Add, hogy bárki hozzájuk járul, úgy érezze,
hogy Isten várja, szereti őt és megbocsát neki.
Küldd el Lelkedet, és szentelj meg mindnyájunkat felkenése által,
hogy az irgalmasság szentéve legyen az Úr kegyelmi esztendeje, és
Egyházad megújult lelkesedéssel vihesse el a szegényeknek az örömhírt, hirdesse a börtönök foglyainak és az elnyomottaknak a szabadságot, a vakoknak pedig adja vissza látásukat.

Szűz Mária, az Irgalmasság Anyja közbenjárására kérjük ezt Tőled,
aki élsz és uralkodol az Atyával és a Szentlélekkel egységben mindörökkön örökké. Ámen.

Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Sorok Márton: 2015. december 6.
Isten hozta közösségünk új tagját!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
December 14, hétfő, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító, 6 óra: Püspök atya szándékára
December 15, kedd, 6 óra: + Keresztszülők
December 16, szerda, 6 óra: + Etelka édesanya
December 17, csütörtök, 6 óra
December 18, péntek, 6 óra: + Ferenc
December 19, szombat, 6 óra
December 20, Advent 4. vasárnapja
6 óra
8.15 óra (Bazita): Püspök atya szándékára
10 óra: + Gyula és Elvira szülők
18 óra: + Tibor, férj, édesapa, nagyapa

Az elmúlt vasárnap 140 015 Ft gyűlt össze az altemplomban készülő mozaikra. Köszönjük szépen az adományokat!
A héten keddtől csütörtökig látogatjuk meg otthonaikban az időseket és betegeket, akik nem tudnak eljönni a templomba. Kérjük hozzátartozóikat, hogy jelentsék be őket a plébánia hivatalban.
A héten csütörtökön kivételesen nincs hivatali szolgálat a plébánia
hivatalban.

