
December 29-én, csütörtökön van a bazitai templom szentségimádási 
napja. A szentségimádás 10 órakor kezdődik, és 15 órakor ér véget. Báto-
rítjuk plébániai közösségünk tagjait a közös imádságra! 

Ebben az évben december 30-án, pénteken lesz a Szent Család ünne-
pe. Az esti szentmise végén külön áldásban részesítjük a családokat.  

Az év végi hálaadás december 31-én, szombaton 16 órakor kezdődik. 
Ez már érvényes előesti szentmise a másnapi ünnepre. E délutánon hálát 
adunk az év során kapott kegyelmekért rövid szentségimádás keretében 
a szentmise végén. 

Hagyományainknak megfelelően december 31-én 23.30 órától közös 
imádságra várjuk közösségünk tagjait. Először a zsolozsmát imádkozzuk 
el, majd éjféltől fél 1-ig csendes szentségimádást tartunk. Várjuk minda-
zokat, akik az óév utolsó és az újév első perceit imádságban szeretnék 
eltölteni.  

A jövő év első hét hónapjára szentmiseszándékokat a plébánia hiva-
talban lehet előjegyeztetni.  

A plébániai Rózsafüzér Társulat tagjait kérjük, hogy a jövő évre szóló 
beosztásukat szíveskedjenek átvenni a sekrestyében! 

Szentlélek szeminárium indul január 9-én a Szent Család Óvodában, 
amelyről bővebb ismertetőt honlapunkon lehet olvasni. Jelentkezési lap 
az újságos asztalon található. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még idei egyházközségi 
hozzájárulásukat nem rendezték, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia 
hivatalban.  

Örömmel ajánljuk a Testvérek figyelmébe plébániánk lapozható fali-
naptárját, valamint az egyházmegyei kalendáriumot. Mindkét kiadványt 
az újságos asztalról tudják megvásárolni.  
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Áldott Karácsonyt kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 



Lelkipásztori üzenet 
 
Karácsonyi üzenetet írni nehéz dolog. Egyszerre kell ugyanis megszólí-

tani azokat, akik a hitüket komolyan élik és hétköznapjaik részévé teszik 
azáltal, hogy minden döntésüket befolyásolja a Jóisten jelenléte életük-
ben, valamint szólni kell azokhoz is, akik Karácsonykor még eljönnek a 
templomba, de a nagy ünnepek között a Jóisten olyan vendégként van 
jelen életükben, akinek távozására egyre jobban várnak. Talán könnyű 
olyan karácsonyi üzenetet írni, amelyben a szép gondolatok simogatják 
lelkünket, de nehezebb olyat, amely bármilyen szinten változást hoz éle-
tünkbe. Talán éppen ezért lett ez az üzenet olyan, amilyen. 

A szép szavak olykor nem elég erősek, de annál erősebb az, amikor 
egy egész élet áll a szavak mögött és hitelessé válik egy pillanat alatt 
minden. Talán nehéz észrevenni plébániai közösségünkben, hogy példa-
képek élnek közöttünk, de erős meggyőződésem, sőt, tapasztalatom, 
hogy ez így van. Emberek, akik érzékenyen őrködnek afelett, hogy a Jóis-
ten parancsai szerint döntsenek egy nehéz helyzetben. Szülők, akik em-
berfeletti áldozatot hoznak gyermekeikért. Gyerekek, akik felnőtteket 
megszégyenítő módon munkálkodnak azon, hogy szentek lehessenek. 
Fiatalok, akikben a nyitottság és a lelkesedés jófajta humorral társul. 
Nagyszülők, akikben a bölcsesség csendes, de állandó háttérszeretetté 
válik. Emberek, akik idejük és energiájuk jelentős részét arra áldozzák, 
hogy az egyházközség működjön, s hogy azok, akik hozzánk tartoznak, 
de talán lelkesedésük szinte alig van, otthon érezzék magukat, ahol min-
dig szeretettel várják őket. 

Hosszasan lehetne még ezt a listát folytatni, de ez talán úgyis felesle-
ges. Ami viszont a lényeg, hogy ezek az emberek mind itt vannak közöt-
tünk, a mi templomunkba járnak, s akiket a Jóisten azért állított ide, kö-
zénk, hogy tanuljunk tőlük és erősödjünk a példájuk által. Hálás vagyok 
ezekért az emberekért, mert számomra ők testesítik meg azt, amit kará-
csony üzenete magában hordoz: Isten jelen van közöttünk, s szeretetével 
nap, mint nap kísér minket.      Róbert atya 

 
Plébániai falinaptár 

 

Plébániánk 2017-re is kiadta saját falinaptárát, amely az elmúlt év ké-
peit tartalmazó tervezőnaptár. A naptár tartalmazza a katolikus ünnepe-

ket és a névnapokat is, valamint elegendő hely van benne arra is, hogy az 
egyéni vagy családi programokat be lehessen írni. Minden naptár megvá-
sárlásával plébániánk működését támogathatják. A kiadvány megvásárol-
ható templomainkban és a plébánia hivatalban.   

 
Információk a hétre 
 
A szentmisék heti rendje 
 
December 26, hétfő, Szent István vértanú 

7 óra: 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Károly és Ilona szülők  
18 óra: + Gyula 

December 27, kedd, Szent János apostol és evangélista 
10.30 óra: Ruzsits Zoltán László temetési szentmiséje 
18 óra: Püspök atya szándékára 

December 28, szerda, Aprószentek, 18 óra: + Etelka és Zsigmond szü-
lők 

December 29, csütörtök, 18 óra: + Edina 
December 30, péntek, A Szent Család ünnepe, 18 óra: Varga és Kéry 

család élő és elhunyt tagjai 
December 31, szombat, 16 óra: A plébánia híveiért 
Január 1, vasárnap, Szűz Mária, Isten Anyja 

7 óra: A plébánia híveiért 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Kristóf 
18 óra: + Sándor és Jolán szülők 
 

Hálás szívvel köszönjük a Testvéreknek az ünnepi előkészületek során 
nyújtott mindenféle segítséget. Köszönjük, hogy segítettek széppé tenni 
közösségünk ünnepét! 

Holnap, Karácsony másnapján a vasárnapi rend szerint lesznek a 
szentmisék plébániánkon. 

Ezen a héten csak pénteken van hivatali óra a plébánia hivatalban. 
Szerdán, Aprószentek ünnepén szentségimádási órát tartunk az életért 

az esti szentmise előtt 17 órától.  


