GYERMEKEK

Ö R Ö MHÍR

Gyermekek oldala

Advent és Karácsony

Adventben arra az időre emlékezünk, amikor az emberiség a Megváltóra várakozott.
Mi Jézus számára lakhelyül a szívünket készítjük elő. Adjunk minél több szeretetet: tegyünk
olyat, aminek mások örülnek! Ezekkel a szeretetből fakadó jócselekedetekkel tehetjük szívünket
Urunk, Jézusunk kedves lakóhelyévé.

Ezek a gyerekek jócselekedeteikért minden este kinyithatnak egy ablakot az adventi kalendáriumon. Alaposan figyeld meg a két képet és keresd meg az 5 eltérést!
Ha megtaláltad, ki is színezheted a képet.

A naptáramban kissé összekeveredtek az ünnepek.
Segíts számozással sorba állítani őket!
__ Szenteste – Jézus születésének napja
__ Advent 1. vasárnapja – az új egyházi év kezdete
__ Vízkereszt – a napkeleti bölcsek látogatása
__ Mikulás – Szent Miklós ünnepe

A napkeleti bölcsek egy csillag nyomában jutottak el a
kis Jézushoz. A mi karácsonyi csillagunk úgy lesz teljes,
ha kiegészíted az ünneppel kapcsolatos szavakat magánhangzókkal.

Adventi estéken imádkozzuk:
Boldogságos Szűz Mária, Te nagy szeretettel és örömmel készültél Jézusunk születésére.
Segíts nekünk, hogy Karácsonyra lelkünk megtisztuljon, minél több örömet szerezzünk
embertársainknak és így készítsük elő szívünket a karácsonyi öröm és béke befogadására.
A betlehemi Istengyermek legyen családunk vendége az év minden napján! Amen.
Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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Szeplőtelen Szíve
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Néhány mondatban a Szent Márton Év
eseményiről
Interjúnkban Molnár János püspöki titkárt kérdeztük
a Szent Márton Évről.
Mikor és milyen rendezvény keretében tervezik megnyitni a Szent Márton Évet?
Dr. Veres András püspök atya a 2015/2016-os évet
hirdette meg Jubileumi Évként, hiszen 2016-ban ünnepeljük Szent Márton születésének 1700. évfordulóját.
Így a tervezett emlékév megnyitója a 2015. november 7én 10 órakor kezdődő szentmise lesz, amelynek főcelebránsa Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök úr.

Márton templom és a Székesegyház felújítását, a bronzkapu kialakítását és a püspöki palota átalakítását.
Milyen programokat szerveznek erre az évre az egyházmegyében?
Jelentős események lesznek a központi alkalmak, amelyeket minden évben megülünk, de most egy olyan nagyon mély lelki tartalom is társul mindezekhez, amelyek
Szent Mártonhoz fűznek bennünket. Nem csak a Szent
Márton napi szentmisére gondolok, hanem idén minden ünnepünket átszövi majd a Szent iránti tisztelet.
Azért mégiscsak ki kell emelni néhány eseményt: Szent
Márton szülőhelyének méltó emléket állítottak elődeink. Ám az egykori domonkos templom fénye mára
igencsak megkopott, ezért ennek felújítása mikor, ha
nem most a legidőszerűbb. A templom ünnepélyes megáldása és az új oltár fölszentelése november 6-án a délelőtt 10 órakor kezdődő szentmisében lesz.
Ferenc pápa az Irgalmasság Éveként akar tekinteni az
előttünk álló esztendőre. Kérte, hogy a székesegyházakban biztosítsanak kapukat, amelyeken keresztül beléphetünk Istenirgalmának terébe. A „lelki kapuk” fizikai
megjelenítése az a kapu, amely – a hívek adományából
– a Székesegyházon idén gyönyörű, bronz borítást kap,
és ezen Szent Márton életéből látunk eseményeket.
Pünkösdhétfőre nemzetközi ifjúsági találkozóra invitáljuk a fiatalokat, hogy ők is érezzék meg Szent Márton
sokszínűségéből, mi az, ami most őket is elkötelezett
életre ösztönzi. Szintén nekik lesz egy 5 napos zarándoklat Szombathelyről Pannonhalmára, hogy még több
lelki töltetet kapjanak ebben az évben. Az általános iskolás korosztálynak pedig sportprogramokat is szerveznek, hiszen az olimpia éve is lesz a 2016-os esztendő,
ahol a küzdés, sportszerűség, kitartás által az önnevelés
lelkiségével kapcsolódhatnak Szent Márton példájához.

z e g3.ma r ti nus .hu

Ö R Ö M H Í R • 2015.

NOV EMB ER

–

DECEMBER

Ö R Ö MHÍR

Milyen előkészületeket tettek az elmúlt időszakban
ennek a különleges évnek az előkészítésére?
Azzal a reménnyel tekintettünk a Jubileumi Évre,
hogy nem csak az Egyházmegyéből, hanem hazánk területének számos településéről, sőt Európa számos
pontjáról érkeznek majd zarándokok, akiknek fogadására nekünk, Szent Márton egyházmegyéje híveinek fel
kell készülnünk. Elsődlegesen nem infrastrukturálisan,
hanem lelkileg. Vagyis olyan „szentmártoni” lelkületet
kell magunkra ölteni, amely méltán példázza, hogy
Szent Márton nyomában járunk. Éppen ezért hívta létre
Püspök atya a Jubileumi évet előkészítő bizottságot,
amely számos ötletet próbált adni arra vonatkozólag,
hogy miként készüljenek fel a hívek a jeles évfordulóra.
Az előkészítő év kiemelt lelkiségi pillanatai azok a
még mindig tartó plébániai alkalmak, amikor Szent
Márton ereklyéjét fogadja egy-egy egyházközség és az
ereklyetisztelet keretében imádkoznak különböző szándékokra, valamint a szombathelyi Szent Márton plébánia plébánosával együtt szentmisén vehetnek részt.
A Jubileumi Év előkészületére írt imádsággal naprólnapra irányíthattuk figyelmünket a készületre, lelki hangolódásra.
A fiatalsággal úgy ismertették meg Szent Márton életét, hogy az idei hittanversenyek témájául, pályázatok
vezérfonalául patrónusunk személyét jelölték ki. Így
születtek rajzok, festmények, filmek, képzőművészeti
alkotások.
Indult egy karitatív kezdeményezés is „Szent Márton
ládája” néven, amely segíteni fogja a híveket, hogy
konkrét, kézzelfogható módon is megvalósítsuk a jótékonykodást.
Ahhoz, hogy a Szent Márton nyomdokain járó zarándokok a lehető legtöbb lelki-szellemi és kulturális tapasztalattal töltekezhessenek, fontos volt a zarándokhelyek szebbé tétele is. Ennek keretében kezdték el a Szent
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Lesznek koncertek, hangversenyek, kiállítások, amelyek
a művészek által megszületett lelki és szellemi kincsben
részesítik az érdeklődőt.
Az akadémia és a konferencia előadások a tudományos élet képviselőinek kívánja bemutatni és elmélyíteni Szent Márton alakját.
A Jubileumi Év legkiemelkedőbb eseménye lesz az az
ünnep, amelyre reményeink szerint a Szentatya is ellátogat. Ennek időpontja azonban még bizonytalan.
Elsősorban milyen korosztályt céloznak meg a tervezett rendezvények?
Ahogy a fenti programokat áttekintjük, látható, hogy
minden korosztály számára kínál programot a Jubileumi Év. Ezért általánosan fogalmazhatunk, hogy az érdeklődő, nyitott és lelkes embereknek kínálunk alkalmakat a töltekezésre.
Milyen lelkiséget szeretnének közvetíteni a Szent
Márton Év kapcsán?
Azt, amit Szent Márton maga is igyekezett megvalósítani: krisztusi módon élni, keresztényként élni a társa-

dalmi élet minden területén. Szent Mártont ünnepelve
sem tekinthetünk el ettől a legfőbb céltól. A szemlélet,
amit megerősíteni szeretnénk, az, hogy meg kell látnunk,
hogy kinek, mikor, miben lehetünk a szolgálatára.
Ön szerint a mai ember számára miben lehet példakép
Szent Márton?
Papként, fiatalként, vagy kollégiumi lelki vezetőként/
titkárként válaszoljak? Mert az életállapotom szemszögéből nézve, mint papi eszményképet látok benne. Fiatalként olyan példaképet látok benne, aki nem mondta,
hogy „ez lehetetlen”, vagy „mivel mások nem teszik, én
sem teszem” és hasonlók. Márton tettre kész és azzá
akart válni, amit Isten elgondolt róla. Titkárként azt válaszolom, hogy mindnyájunk előtt úgy áll Szent Márton,
mint, aki a hivatásának él, a szolgálatát becsülettel ellátja, aki a rábízottakért tud küzdeni, fáradozni, imádkozni…
Szerintem minden ember találhat benne olyan példát,
ami követhető. A kérdés, hogy akarunk-e ma bárkit is
követni. Akarjuk-e Krisztust követni?

Dr. Marx Gyula – Marx Nóra

Az életünk keresztény,
kisgyermekes családként
E

lőször talán bemutatkoznék. Körmendyné Polgár
Csenge vagyok, 27 éves, kétgyermekes anyuka.
Tanítói végzettséggel rendelkezem, férjem, Körmendy
Péter, matematika-fizika szakos tanár. 4 éve vagyunk
házasok. Úgy gondolom, hogy a legszerencsésebbek
közé tartozunk, hiszen a Jóisten már a házasságunk első
hónapjaiban úgy gondolta, hogy megáld minket egy
csodálatos kisgyermekkel. Ő Levente, 3 éves. A második gyermekünkre jóval többet kellett várnunk, ami idő
alatt megtanultuk az életünknek ezt a részét is teljesen
Istenre bízni, mire végre megérkezett Ákos, aki most 4
hónapos.
Többen kérdezték már tőlem, hogy milyen keresztényként házasságban élni és szülőnek lenni. A szüleim
nagyon jó mintaként állnak előttem, szinte minden helyzetben tudok meríteni az ő példájukból. A mai napig a
fülembe cseng a mondat, amit a házasságkötésünk napján kaptunk tőlük: „Soha ne múljon el úgy nap, hogy
valami békétlenséggel a szívetekben aludjatok el.” Ez
egy nagyon fontos dolog a házasságban, hiszen ha magunkba nézünk és őszinték vagyunk, akkor elmondhatjuk, hogy házasságban élni csodálatos, de kihívásokkal
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teli, nehéz feladat, ami csak akkor működik igazán jól,
ha Istent is beengedjük a mindennapjainkba. A gyermekneveléssel is így van. Sokat gondolkodtam azon,
hogy miről is írhatnék, mit is csinálok másképp keresztényként. Végül arra jöttem rá, hogy lényegében semmit. Én is ugyanúgy küzdök a felmerülő problémákkal,
a nehezebb napokkal, mint bárki más, aki hasonló élethelyzetben van. Nem vagyok biztos a döntéseimben, a
nevelési módszereimben, sokszor vagyok fáradt, kime-
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élnek. Nem kéne siettetni, hogy felnőjenek, hogy átjussanak az egyes korszakokon, hanem élvezni velük a
gyerekkor minden percét. Sokan arra hivatkozva túl kemények a gyermekeikkel, mert az élet is kemény, jobb
ha időben hozzászoknak. Mi úgy gondoljuk, hogy ha
Isten szeretetében neveljük őket és biztos alapokat
adunk nekik, akkor bátrabban tudnak majd szembenézni az élet nehézségeivel.
Sokszor érzem úgy én is, hogy nem vagyok tökéletes
anya, sőt még csak a közelében sem járok. Ilyenkor újra
Istenre támaszkodom és mindig rájövök, hogy elég, ha
csak egy átlagos anya vagyok, aki a lehető legjobban neveli a gyermekeit, aki biztonságot nyújt, meghallgat,
hitre tanít és szeret. Hiszen az egyensúly nem az, amikor minden tökéletes, hanem az, ha a helyén van minden, amire nekem szükségem van ahhoz, hogy békében
legyek önmagammal, az anyaszerepemmel.
Jöhetnek bármilyen nehéz napok, elég a gyermekeim
őszinte mosolya ahhoz, hogy rájöjjek, nem kell tökéletes
anyának lennem, elég, ha tökéletes anya vagyok a gyermekeim számára.

CSALÁD

rült, elkeseredett, csalódott, nem tudom, hogy helyesek-e
a döntéseim, a tetteim. A különbség csak az, hogy bármennyire is magányosnak érzem magam néha, tudom,
hogy mégsem vagyok egyedül. Hogy ott van velem
Jézus, akire támaszkodhatok, aki minden egyes percben
mellettem áll és segít. A férjemmel együtt úgy gondoljuk, hogy nem a különböző nevelési módszerek számítanak igazán, illetve az ezekhez való ragaszkodás,
sokkal fontosabb, ha a döntéseink előtt arra gondolunk,
hogy mit tenne az adott helyzetben Jézus.
Szülőnek lenni kemény dió. Hiszen a gyermek nem
azt fogja megtanulni, amit mondok neki, hanem azt,
amit teszek. Én úgy gondolom, hogy rossz gyerek nincs.
A nagyfiamon látom, hogy sokszor fáradt, nyűgös,
dacos, érzékeny, túlpörgött, de ha türelemmel, megértéssel és jó példával állok elé, még jobb akar lenni. Úgy
érzem, hogy sokszor az a baj, hogy mi már túlságosan
is felnőttek vagyunk. Elfelejtettük, hogy milyen volt
gyerekszemmel nézni a világot. Pedig minél gyakrabban hajolok le hozzájuk, annál több csodát veszek észre,
amit ők nap mint nap látnak. Nem úgy kéne gondolnunk, hogy az életre készülnek, hiszen ők már javában

Körmendyné Polgár Csenge

Egy igaz történet nyomában…
N

agy hatással volt rám, ami-

híveiért aggódva írt egy szép szöve-

Pár évvel később a templom új orgo-

kor először találkoztam vele.

get és megkérte Franz Xaver Gruber

nát kapott s ez a probléma is megol-

Meseszerűnek tűnő, ám mégis igaz

kántortanítót, hogy szerezzen hozzá

dódott. A dal később a Strasser-nővé-

történet a „Csendes éj, drága szent

egy gitáron is eljátszható zenét. Ka-

rekhez került, majd Németországban

éj...” keletkezésének története, mert

rácsonyra nagy örömre elkészült a

jelent meg először nyomtatásban, me-

különleges módon megmutatkozik

kotta és szenteste először csendült fel

lyet Lipcsében az Akadémiai könyv-

benne a Gondviselésbe vetett rendít-

az azóta világhírűvé vált melódia.

tárban őriznek.

hetetlen bizalom, az Istentől jövő segítő kegyelem, mint válasz és ajándék párhuzamosan, az emberi kreativitás és találékonyság példája a
sürgető idő közepette.
A történetet Réti Erika idegenvezető asszonytól hallottam először. Kéhelyszínre, melynek élményeit most
megosztom a kedves Olvasóval.
A Salzburg menti Oberndorfban
1818-ban az adventi szent időben
karácsony előtt váratlan szomorúság
érte a helyi egyházközösséget, elromlott ugyanis a templom orgonája. A
település lelkipásztora Joseph Mohr
z e g3.ma r ti nus .hu
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sőbb személyesen is eljuthattam több
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posta szép bélyegzőt ad ki ilyenkor.
Öröm számukra és büszkék arra,
hogy ez a csodálatos dal részese az
életüknek. A később Golling-ba kerülő Mohr lelkipásztor új templomának falán emléktáblát helyeztek el. S
ami igazán szívből fakadó, hogy Gruber kántortanító Hallein-ben lévő sírjához minden évben sokan elzarándokolnak, hogy az eredeti gitárkísérettel újra előadják azt a karácsonyi
dalt, mely nemsokára immáron kétszáz esztendeje „szerez örömet és
megnyugvást az embereknek a Megváltó születésekor”.

Azt, hogy az emberek mennyire
tisztelik és szeretik egykori plébánosukat és kántorukat, és hogy ez a dal
mekkora szerepet tölt be életükben,
pár igen szemléletes példával szeretném bemutatni. Oberndorfban ragyogó módon ábrázolták őket együtt
domborműves plasztikán, amint a
kántor zenél, s a pap fülel. A régi
templomot sajnos a Salzach pusztító
áradása 1868-ban elvitte, de a helyi
emberek összefogtak és 1906-ban
újat emeltek helyette. Az oberndorfi
Nagytemplom közelében pedig egy
„Csendes éj-emlékkápolnát” szenteltek fel 1937 Nagyboldogasszony ünnepén. Minden év adventi időszakában és karácsonykor is imádságos
áhítattal készül a település aprajanagyja és az ide látogatók. A helyi

Csendes éj, drága szent éj,
mindenek álma mély.
Nincs fönn más, csak a drága szent pár.
Várja, gyermeke alszik-e már.

Az elsőáldozásról
E

z év októberében 40 gyermek járul szentáldozáshoz plébániánkon, a Kertváros általános iskoláiból.
Mi is ennek a szép ünnepnek a tartalma?
Az Eucharisztia az a szentség, melyben maga az Úr
Jézus van jelen, őt vesszük magunkhoz, táplálja lelkünket, és megőriz az örök életre.
„Én vagyok az élő kenyér, amely a mennyből szállt alá.
Ha valaki ebből a kenyérből eszik, örökké él.” (Jn. 6. 51-52)
Ma Magyarországon a Püspöki Kar rendelkezése
alapján a 3. osztályos kor az elsőáldozás legkorábbi időpontja. A mi plébániánkon a 4. osztályos hittanosok
(akik 3 évig rendszeresen jártak hitoktatásra) ősszel járulnak e szentséghez.
A katekézis során elsajátítják az elméleti
ismereteket az Oltáriszentségről, bűnről,
bűnbocsánatról.
Harmadik osztályban, közvetlenül az áldozás előtti évben felkészülünk az első
szentgyónásra is: ennek alapja a helyes
bűnfogalom és lelkiismeretvizsgálat kialakítása a 10 parancsolat alapján. A bűntől
való szabadulás örömének megértése: hogy
gyónni jó!
A szentáldozás feltétele, hogy a gyermek meg tudja különböztetni az Oltáriszentséget a kenyértől és a bortól, valamint
a hit, hogy igazából Jézussal találkozik.
6
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Küldj le rá álmot, nagy ég!
Küldj le rá álmot, nagy ég!
Csendes éj, drága szent éj,
örvendj, szív, bízva élj.
Isten gyermeke áldva néz rád,
hív az óra, mely víg reményt ád.
Jézus a Földre leszállt!
Jézus a Földre leszállt!
Csendes éj, drága szent éj,
pásztor nép, gyorsan kélj.
Halld az angyali alleluját,
száll itt zengve s a távolon át:
Üdvhozó Jézusunk él!
Üdvhozó Jézusunk!

Sóska Zoltán

Felhasznált irodalom:
Moldoványi Ákos: Salzburg és környéke;
Panoráma Kiadó 126-129. o
illetve www. eisenbahner-unterwegs.de

Segítenünk kell a gyermekeket, hogy az ünnepi szentmisén elmondott ígéretüket komolyan vegyék: „misére
járok és gyakran áldozom…”
A szülőknek törekedniük kell a gyermekek további
hitre nevelésében, hogy rendszeresen részesedjenek az
Eucharisztiában, részt vegyenek a szent áldozat megünneplésében. Hitbeli ismeretüket tovább gyarapítsák
folyamatos hittan tanulással és méltó keresztény élettel
készüljenek a bérmálás majdani felvételére.
Segítsük őket ebben és kísérjük őket imáinkkal!
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Endrédiné Fekete Ágnes

KARITÁSZ

Csiszár Mária Caritas Hungarica
díjban részesült

„Uram, tégy engem a te békéd eszközévé…” (Assisi Szent Ferenc)
egyházmegyei Karitásztól érkező adományok rászorulókhoz történő gyors eljuttatása is a feladatok közé tartozik. „Területünkön sok a rászoruló ember, család,
ezért a tennivaló is sok.” – mondja Csiszár Mária. „De
tudom, hogy a mi munkánk mögött sok ember támogatása van, amelyért hálás vagyok Istennek. A most kapott
díj közösségünk elismerése is a rászorultakért végzett
munkában. Így köszönöm mindazoknak, akik adományt adnak, akik értünk, vagy a rászorulókért imádkoznak. Köszönet Robi atyának, aki a Karitász csoportunk igazi szóvivője, sokat segít nekünk tevékenységünk kommunikációjában, és köszönet mindazoknak,
akik munkánkban bármilyen módon részt vesznek.”
„Meg kell éreznünk mások baját úgy, hogy attól mi is
szenvedjünk, és mások gondját úgy, hogy azt mint a
magunkét eloszlatni törekedjünk.” – foglalja össze beszélgetésünk végén Prohászka Ottokár szavait idézve a
Karitász munka lényegét.

Sárközi Violetta

Roráté szentmisék adventben
November 29-től, Advent 1. vasárnapjától kezdve újra roráté szentmisékkel készülünk az elközelgő ünnepekre. Ebben
az időszakban minden nap reggel 6 órakor vannak a roráté szentmisék, s a hétköznapi estéken nincs szentmise. Vasárnap a reggeli szentmise is átkerül 6 órára, így adventben vasárnap nincs reggel 7 órakor szentmise. A hagyományoknak
megfelelően a szombati szentmisék, valamint az utolsó hajnali szentmise december 24-én gyertyás szentmise lesz.
Szentmisék előjegyzése 2016-ra
A 2016-os év januártól júliusig terjedő időszakára a szentmisék előjegyzése november 26-án, csütörtökön 16 órától
kezdődik a plébánia hivatalban.
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karitatív munka elismeréseként a 2012-ben alapított Caritas Hungarica díjat minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes
veheti át. Az idei évben plébániánk Karitász csoportjának vezetője, Csiszár Mária kapta a rászorulókért végzett munkájáért ezt a kitüntetést.
1991-ben kezdte a Mária Magdolna Plébánián a karitász munkát. Egyik önkéntes társával felvállalták, hogy
a pózvai idősek otthonában meglátogatják az idős,
beteg embereket, majd később a fogyatékos otthon lakóihoz is mentek. Mindig örömöt okozott neki, hogy segíthetett másokon. A pedagógusi pályára is azért lépett,
mert társait korrepetálta, és látta, hogy ez nekik jó. A
másokon való segítés örömét igyekezett átadni tanítványainak is, így később már zrínyis diákjaival együtt érkezett karácsonykor a szociális otthonba. A beteglátogatásokról hosszasan mesélt, amihez – elmondása szerint
– elsősorban végtelen türelemre, a másik iránti érdeklődésre van szükség. Elmondta, hogy ő is sokat kapott
ezektől az emberektől, leginkább a bizalmukat. Csillogó
szemeiből látszik, hogy ezt a szolgálatot máig nagy szeretettel végzi.
A kertvárosi plébánia Karitász csoportja 2014 elején
jött létre Robi atya kezdeményezésére, és a megalakulása óta eltelt rövid idő alatt is sok munkát és eredményt
tudhat maga mögött: a rászoruló családok felkutatása,
beteglátogatók képzése, rendszeres imaórák szervezése,
adományok gyűjtése és szétosztása, hangversenyek szervezése, tárgyi adományok, szolgáltatások közvetítése.
Az akciók mellett a Karitász folyamatosan támogatja a
leginkább rászoruló családokat élelmiszerrel, vagy például a közüzemi díjhátralék kifizetésével. Emellett az
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Fiatal felnőttek közössége
2 015. április 8-án alakult meg a Jövő nemzedéke közösség plébániánkon a 20 és 30 év közötti
fiatal felnőttek számára. Minden héten csütörtökön az esti hatórás szentmisével kezdjük meg alkalmainkat, ami remek ráhangolódást ad az este
további részéhez. A szentmise után a plébánia
egyik közösségi termében folytatjuk az együttlétet. Általában imával indítunk, majd mindenki elmeséli, hogy mi történt vele az adott héten, így
lehetőségünk nyílik rá, hogy hordozzuk egymás
nehézségeit és együtt átéljük egymás örömeit.
Minden héten más készül fel egy bármilyen általa
választott témából, így mindig új és változatos a
témaválasztás, valamint az a mód, ahogyan az
adott kérdéskört megbeszéljük. Ilyenkor különösen nagy jelentőségét érezzük annak, hogy Robi
atya velünk van és segít kérdéseinkre megtalálni
a helyes válaszokat. A közik végén megtervezzük
a következő alkalmat és megbeszéljük a lehetséges feladatokat, amelyekkel bekapcsolódhatunk
a plébánia életébe, majd rövid ima után válunk el
egymástól.
Természetesen vannak olyan alkalmak is, amelyek nem ennyire kötöttek. Ilyenkor alkalmunk
nyílt már közös filmnézésre, megvitatva a látottakat, de voltunk már közösen fagyizni és az ország tortáját is megkóstoltuk vidám beszélgetéseink közben.
Várunk mindenkit, aki már megtapasztalta a
közösség erejét, vagy szeretné megtapasztalni azt,
illetve aki szeretne a korosztályát érdeklő dolgokról a hit szemszögéből beszélgetni!
„A közösség valahová tartozás és nyitottság,
ugyanakkor szeretet is minden ember iránt. Más
szóval úgy is mondhatnánk, hogy a közösséget
ez a három tényező határozza meg: minden embert szeretni, egymással szorosan összetartozni,
Hartwig Katalin
és megélni a küldetésünket.”

E S E M É NY NA P TÁ R
• November 4-én, 11-én és 18-án háromrészes sorozatban mutatjuk be Ferenc
pápa Laudato si’ című enciklikáját. Az előadások mindhárom alkalommal 17
órakor kezdődnek a kápolnában.
• November 10-én 17 órától rendkívüli imaórát tartunk a plébániatemplomban, mivel másnap veszik át a zarándokok a pásztorgyerekek ereklyéit Fatimában.
• November 13-án, pénteken fatimai estét tartunk, amelyet Ipacs Bence atya,
a szombathelyi Jézus Szíve plébánia káplánja vezet. 16 órakor fatimai rózsafüzér, 17 órakor szentségimádási óra, 18 órakor pedig szentmise és Mária-ájtatosság kezdődik.
• November 15-én, vasárnap a délelőtti szentmisében helyezzük el a plébániatemplomban Boldog Ferenc és Boldog Jácinta ereklyéit. Ezen a napon 15 órakor zenés dicsőítés lesz a plébániatemplomban.
• November 21-én, szombaton lesz az Egyházmegyei Családi Lelki Nap
Jánosházán.
• November 22-én, Krisztus Király ünnepén a Karitász javára gyűjtjük a
perselyadományokat. A délelőtti szentmisében elimádkozzuk a Jézus Szíve
litániát és a felajánló imádságot. Az ájtatosságon résztvevők teljes búcsút nyerhetnek. 15 órától családos hittan lesz a plébániai központ közösségi termében.
• November 24-én, kedden a szokásos utolsó keddi szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.
• November 26-án, csütörtökön 16 órakor kezdődik a szentmisék előjegyzése
a 2016. január és július közötti időszakra.
• November 28-án délután adventi koszorúkötésre várjuk a családokat a
plébániatemplomba.
• November 29-én, Advent 1. vasárnapján a délelőtti szentmisében és Bazitán megáldjuk az adventi koszorúkat. Ez a nap a plébániatemplom szentségimádási napja. A vasárnap miatt a szentségimádás a délelőtti szentmise után
kezdődik és 17 órakor imaórával ér véget. Ettől a naptól kezdve Karácsonyig
minden nap reggel 6 órakor vannak roráté szentmisék.
• December 3-án, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi hivatásokért
tartunk szentségimádási órát a hajnali szentmise után 7 órától.
• December 4-én, elsőpénteken a plébániai Karitász-csoport vár mindenkit
imaórára reggel 7 órától.
• December 5-én, elsőszombaton a hajnali szentmise után 7 órától a fatimai
rózsafüzért imádkozzuk.
• December 6-án, vasárnap kezdjük el a Brenner János boldoggá avatásáért
végzett kilencedet.
• December 12-én és 13-án, szombaton és vasárnap lesz plébániánk adventi
lelkigyakorlata, amelyet Császár István általános helynök vezet majd. A lelkigyakorlat része lesz a fatimai este is. A pontos program honlapunkon és a templomokban olvasható.
• December 20-án, vasárnap 15 órától családos hittan lesz, 16 órától pedig
családi zenés dicsőítés.
• December 24-én, csütörtökön 15.30 órakor kezdődik a plébániatemplomban a gyerekek pásztorjátéka. Az éjféli szentmise előtt 23.15 órától karácsonyi
koncertre várjuk a testvéreket.
• December 25-én, Karácsony napján és 26-án, Karácsony másnapján a
vasárnapi rend szerint lesznek a szentmisék templomainkban.
• December 27-én, a Szent Család ünnepén minden szentmise után külön
áldásban részesítjük a családokat.
• December 28-án, hétfőn, Aprószentek ünnepén imaórát tartunk az életért
a reggeli szentmise után 8 órától.
• December 29-én, kedden van a bazitai templom szentségimádási napja. Az
imanap 10 órakor közös imaórával kezdődik, majd 15.30 órakor ájtatossággal
és 16 órakor szentmisével fejeződik be. Ugyanezen a napon a plébániatemplomban szentségimádás és közbenjáró imádság lesz az esti szentmise után.
• December 31-én, csütörtökön az év végi hálaadás 16 órakor kezdődik a plébániatemplomban. Éjszakai virrasztásra is várjuk plébániánk híveit a plébániatemplomba. 23.30 órakor a zsolozsma olvasmányos imaóráját imádkozzuk el,
éjféltől pedig csendes szentségimádást tartunk fél 1-ig.
• Január 1-jén, pénteken, a Szűzanya Istenanyaságának parancsolt ünnepén
a plébániatemplomban 10 és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor van szentmise.
Ezen a napon kivételesen nincs reggel 7 órakor szentmise.
• Január 2-án, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk.
• Január 6-án, szerdán, az Úr megjelenésének parancsolt ünnepén a plébániatemplomban 7 és 18 órakor, Bazitán pedig 16.30 órakor van szentmise.
• Január 7-én, elsőcsütörtökön a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát a hajnali szentmise után 17 órától.
• Január 8-án, pénteken és 9-én, szombaton látogatjuk meg a testvéreket otthonaikban, hogy a házáldásokat elvégezzük. A házáldásra a plébánia hivatalban
lehet feliratkozni.

