Az elmúlt évhez hasonlóan éjszakai zsolozsmára és szentségimádásra
várjuk szilveszter éjszakáján azokat, akik Jézussal együtt szeretnék befejezni az óévet, s kezdeni az újat. 23.30 órakor kezdjük az olvasmányos
imaórát, amelyet csendes szentségimádás követ fél 1-ig. A templomba az
oldalsó bejáraton keresztül lehet majd bejutni.
Január 1-jén, pénteken Szűz Mária istenanyaságát ünnepeljük. Ez a
nap hazánkban parancsolt ünnep. A plébániatemplomban e napon nincs
reggel 7 órakor szentmise, csak 10 órakor és 18 órakor. Bazitán 8.30 órakor lesz szentmise.
Elsőszombaton, január 2-án 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk.
Vízkereszthez kapcsolódóan január 8-án, pénteken és 9-én, szombaton meglátogatjuk azokat, akik áldást szeretnének kérni otthonukra. A
házáldásra a hivatalban vagy a sekrestyében lehet feliratkozni.
A 2016. júliusig lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a hivatalban és a sekrestyében.
Az altemplomban újra vásárolhatók urnafülkék az újonnan elkészült
urnafalon. Érdeklődni a plébánia hivatalban lehet.
Szeretettel kérjük mindazokat, akik még nem fizették be egyházközségi hozzájárulásukat a 2015-ös évre, hogy szíveskedjenek megtenni azt a
hivatalban vagy a sekrestyében. A 2016-os befizetésekre január végén
biztosítunk gyorsított lehetőséget.
Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek óta
együtt élnek, s most szeretnének szentségi házasságot kötni. Írásos tájékoztatót a sekrestyében és a hivatalban lehet kérni.
Szeretettel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániánk 2016-os lapozható falinaptárját, az Egyházmegyei Kalendáriumot, valamint a gyerekeknek szóló kiadványokat, melyeket az újságos asztalról vásárolhatnak meg.
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A Szent Család ünnepe

Szentévi zarándoklat január 16-án
Ferenc pápa december 8-án megnyitotta az Irgalmasság Szentévét
„Irgalmasok, miként az Atya” mottóval. Az összes római pápai bazilikában
megnyitotta a Szent Kaput, amely szimbólumává vált annak, hogy az irgalmas Isten ajtaja mindig nyitva áll előttünk. Ezért kérte, hogy minden
egyházmegyében nyissák meg az irgalmasság kapuját, hogy azok is
imádságos lélekkel tudjanak átmenni rajta, akiknek nincs lehetőségük
Rómába zarándokolni a Szentév során. Egyházmegyénkben András püspök is kijelölte a szentévi kaput, amely a Székesegyház új bronzkapuja
lett. A Szentatya szándéka szerint mindazok, akik a kapun imádságos lélekkel átlépnek, teljes búcsút nyerhetnek a szokott feltételekkel.
Az Irgalmasság Szentévének kezdetén plébániai közösségünk tagjait
meghívjuk, hogy lépjünk át együtt a szentévi kapun. Ezért hirdetünk plébániai zarándoklatot Szombathelyre január 16-án, szombaton.
A zarándokalt 9 órakor indul a plébániatemplomtól. 10 órától a szentévi kapu előtt végzünk ájtatosságot, majd Püspök atya vezetésével lépünk
át rajta. Ezt követően püspöki szentmisén veszünk részt, amelyet Püspök
atya plébániai közösségünk számára mutat majd be. A szentmise után
rövid időre lehetőség nyílik majd Püspök atyával való találkozásra. A
szentmise után szerény ebédet fogyasztunk, majd a Szent Márton templomhoz megyünk, hogy a Szent Márton Jubileumi Évhez is kapcsolódva
imádkozzunk egyházmegyénk védőszentjének születési helyén. Ezzel
együtt meglátogatjuk a jubileumra felújított Szent Márton templomot is,
valamint a látogatóközpontot, ahol Szent Márton életével és korával ismerkedünk majd meg. A zarándoklat 17 óra körül érkezik vissza a plébániatemplomhoz.

Szeretettel várunk kicsiket és nagyokat a szentévi zarándoklatra, hogy
újra együtt imádkozzunk plébániai közösségünkért! A zarándoklatra a
plébánia hivatalban, illetve szentmisék után a sekrestyében lehet jelentkezni a 2500 Ft-os részvételi díj befizetésével.
A Karitász-csoport köszönete az adventi hangversenyért
A Plébánia Karitász csoportja tisztelettel megköszöni a kedves híveknek az adventi hangversenyen való részvételüket, amellyel a Liszt Ferenc
Általános Iskola Régi Diákok Kórusa örvendeztetett meg bennünket december 20-án az esti szentmise után.
A jól sikerült rendezvény jótékonysági célt is szolgált. Pénzadományokat lehetett felajánlani, amelyből templomunk Karitász csoportja a plébániánk területén élő nehéz sorsú családokat segíti. Többnyire tanszerek,
gyógyszerek, gyerekholmik, babakellékek, tisztítószerek, élelmiszercsomagok vásárlásához, közüzemi számlák kifizetéséhez adunk támogatást.
Hálás köszönet az adományokért, melyek összege 129 600 Ft.
Külön köszönet Ladvenicza Éva karvezetőnek és szolfézstanárnak a
hangverseny színvonalas megszervezéséért, a műsor igényes összeállításáért, a koncert mesterfokú levezényléséért.
Minden kedves közreműködőnek hálásak vagyunk azért, hogy a műsorszámok szép és lélekemelő előadásával, az ismerős karácsonyi dallamok szívhez szóló megszólaltatásával átélhettük a reményteli adventi
várakozás örömét és a Megváltó születésének csodáját.
Anyakönyvi hírek
Keresztelés
Guelfi Amelie: 2015. december 20.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Czender József Lászlóné Cséplő Mária: 2015. december 22.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A szentmisék rendje
December 28, hétfő, Aprószentek, 7 óra: Püspök atya szándékára

December 29, kedd
15.30 óra (Bazita)
18 óra: + Rozália és Péter
December 30, szerda, 18 óra: + Szülők és testvérek
December 31, csütörtök, 18 óra: A Plébánia híveiért
Január 1, péntek, Szűz Mária, Isten Anyja
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért
10 óra: Hálából
18 óra
Január 2, szombat, Nagy Szent Vazul és Nazianzi szent Gergely püspökök és egyháztanítók, 7 óra: A Szeplőtelen Fogantatás elleni bűnökért
Január 3, vasárnap, Karácsony 2. vasárnapja
7 óra
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Ilona és Károly szülők
18 óra: + Etelka és Zsigmond
Hálásan köszönjük a Testvérek kitartását az adventi készület során, valamint minden segítséget az ünnepi előkészületek során: a takarításban, a
templom díszítésében, a szertartások előkészítésében és lebonyolításában, valamint az ünnepi eseményeken való részvételben.
A Plébánia Karitász csoportja hálásan köszöni az elmúlt vasárnapi jótékonysági hangversenyen felajánlott adományokat, amelynek összege
129 600 Ft volt. Az adományokból a plébániánk területén élő nehéz sorsú
családokat segítjük.
Ezen a héten csak kedden és szerdán van szolgálat a hivatalban.
Aprószentek ünnepén, december 28-án, hétfőn, szentségimádási órát
tartunk a reggeli szentmise után az élet ajándékának elfogadásáért és
megbecsüléséért.
December 29-én, kedden van a bazitai templom szentségimádási napja. A szentségimádás 10 órakor kezdődik, 15 órakor pedig litániával ér
véget. Ezt követően 15.30 órakor szentmise lesz. Nagy szeretettel várjuk
plébániai közösségünk tagjait a közös imádságra!
Ugyanezen a napon a plébániatemplomban szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.
Az év végi hálaadó szentmise december 31-én 16 órakor kezdődik,
amely már a másnapi ünnepre érvényes előesti szentmise. A szertartás
végén szentségimádás keretében elimádkozzuk a hálaadó imádságot.

