
adományait. A pénzadományok összege 141 460 Ft volt, az adomá-

nyokból pedig 92 rászoruló családhoz (330 fő) sikerült élelmiszercso-

magot eljuttatni. 

A Miasszonyunk Időskorúak Otthona is hálásan köszöni a költözés 

során kapott mindenféle segítséget, amelyet imádsággal viszonoznak. 

A különféle kölcsönadott edények és eszközök átvehetők a sekrestyé-

ben.  

A templomi karácsonyfák díszítéséhez december 23-án, szerdán 

kérjük a Testvérek segítségét. 8.30 órára várjuk a férfiakat a fák felállí-

tására, 10 órára pedig az asszonyokat a díszítésre. Minden segítséget 

előre is köszönünk!  

December 24-én, csütörtökön reggel 6 órakor lesz az utolsó gyer-

tyás hajnali szentmise. A gyerekek karácsonyi pásztorjátéka 15.30 óra-

kor kezdődik a templomban, amelyre várjuk a gyerekeket családtagja-

ikkal együtt. Az éjféli szentmise előtt 23.15 órától karácsonyi koncertet 

ad Vissi Barnabás.  

Karácsonykor, karácsony másnapján, valamint az azt követő vasár-

nap egyaránt a vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék. Vasárnap, 

a Szent Család ünnepén minden szentmise után megáldjuk a családo-

kat. Vasárnap kivételesen elmarad a Szent Mónika közösség találkozó-

ja.  

Még vásárolható plébániánk 2016-os lapozható falinaptárja, az 

Egyházmegyei Kalendárium, valamint a Martinus decemberi száma, 

amely az újságos asztalon található meg. Az Adoremus januári száma 

a sekrestyében vehető át. 
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Az ünnepi szertartások rendje plébániánkon 
 

 
December 24, csütörtök 
6 óra: gyertyás roráté szentmise 

15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka 

23.15 óra: karácsonyi koncert 

 

December 25, péntek, Urunk születésének ünnepe 
0 óra: éjféli szentmise 

7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise a plébániatemplomban 

8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 

 

December 26, szombat, Szent István vértanú ünnepe 
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise a plébániatemplomban 

8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 

 

December 27, vasárnap, A Szent Család ünnepe 
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása a 

plébániatemplomban 

8.30 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása Bazitán 

 

December 28, hétfő, Aprószentek 
7 óra: szentmise a plébániatemplomban 

7.30 óra szentségimádás az életért 



December 29, kedd 
10 óra: szentségimádási nap kezdete Bazitán 

15.30 óra: szentmise Bazitán 

18 óra: szentmise és közbenjáró imádság a plébániatemplomban 

 

December 30, szerda 
18 óra: szentmise a plébániatemplomban 

 

December 31, csütörtök 
16 óra: év végi hálaadó szentmise a plébániatemplomban 

23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás a plébániatemp-

lomban 

 

Január 1, péntek, Mária istenanyaságának ünnepe 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 

10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise a plébániatemplomban 

Ezen a napon reggel 7 órakor nincs szentmise. 

 

Programjainkról és a szertartások rendjéről folyamatosan tájéko-

zódhatnak a zeg3.martinus.hu internetes oldalunkon. 

 

 

A Karitász-csoport köszönete 
 

Plébániánk Karitászcsoportja tisztelettel megkö-

szöni a kedves híveknek az adventi tartós élelmiszer-

gyűjtés keretében a templomunkba eljuttatott élel-

miszer-, pénz-, ruha-, játék- és egyéb adományaikat.  

A perselypénz összege 141 460 Ft, melyet a plé-

bániánk területén élő nehéz sorsú családok megsegí-

tésére fordítunk (támogatás közüzemi költségek kifi-

zetéséhez, gyógyszer, pelenkacsomagok, bébiételek, 

élelmiszerek, tisztítószerek, tanszerek, stb. vásárlásához).  

Az adventi adománygyűjtések eredményeként összesen 92 rászo-

ruló családhoz (330 fő) sikerült élelmiszercsomagot eljuttatnunk. 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 
December 21, hétfő, 6 óra: Hálából 

December 22, kedd, 6 óra 

December 23, szerda, 6 óra 

December 24, csütörtök, 6 óra: + József férj és szülei 

December 25, péntek, Urunk születése 

0 óra: A plébánia híveiért 

7 óra: + Mária édesanya 

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Gyula 

18 óra: + Vilma és Pál szülők és fiuk László 

December 26, szombat, Szent István vértanú 

 7 óra: + Oszkár férj és szülei 

 8.30 óra (Bazita): + Guth Nándor és felesége Emília 

 10 óra: + Nagyszülők 

 18 óra: + Károly és Ilona szülők 

December 27, vasárnap, A Szent Család ünnepe 

7 óra: + Testvérek 

8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + Margit és Antal 

18 óra: + Szülők 

 

Ma családi délutánra várjuk az általános iskolásokat szüleikkel 

együtt 15 órára a plébániai központ közösségi termébe. 16 órától pe-

dig zenés dicsőítés lesz gyerekek számára a templomban. 19 órától a 

Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hangversenyt a 

Karitász javára.  

Ne feledjük: ezen a héten csak kedden és szerdán van hivatali szol-

gálat a plébánia hivatalban.  

Plébániánk Karitászcsoportja hálásan köszöni a Testvérek adventi 


