
Az advent a karácsonyi szentgyónások elvégzésének is az ideje. A 
jövő vasárnap délután fél 5-től a szentmise kezdetéig lesz gyóntatás.  

A jövő szombaton délután 4 órakor adventi hangverseny lesz 
templomunkban a Pálóczi Horváth Ádám AMI leánykórusa és a Liszt 
Ferenc Általános Iskola Régi Diákok kórusának közreműködésével. Az 
est során plébániai karitász-csoportunk javára lehet adományokat 
felajánlani. Szeretettel várjuk a zenebarátokat! 

A plébániai karitász-csoport várja azok jelentkezését, akik segítsé-
get tudnak nyújtani abban, hogy a karácsonyi adományokat autóval 
kiszállítsák azokhoz, akik nem tudnak bejönni érte. Jelentkezni Csiszár 
Máriánál lehet.  

A jövő év első félévére lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a 
sekrestyében és a plébánián. Egyúttal jelezzük, hogy decemberben 
péntekenként nincs hivatali idő a plébánia hivatalban. 

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akik egyházközségi hozzájá-
rulásukat még nem rendezték a 2013-as évre, szíveskedjenek azt meg-
tenni a plébánia hivatalban vagy a szentmisék után a sekrestyében. 

Az újságos asztalon található a Martinus decemberi száma, amely 
150 Ft-ba kerül. Horváth István Sándor atya két új könyvéből is lehet 
rendelni, amelyeket a sekrestyében lehet megtekinteni. Kérjük azokat, 
akik Mária Rádiós programfüzetet rendeltek – elsősorban az új előfize-
tőket – hogy magazinjukat szíveskedjenek felvenni az újságos asztal-
ról! 
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Karitász-hírek 
 
A Katolikus Egyházban rendkívüli jelentősé-

gű a szeretetszolgálat tevékenysége, hiszen 
hányan és hányan vannak minden időben és 
minden helyen, akik testi vagy lelki szükséget 
szenvednek. A keresztény ember igyekszik 
ezekben a szenvedőkben felismerni Krisztust, s 
így a rászorulóknak nyújtott szolgálat magának 
Jézusnak nyújtott szolgálattá válik.  

Ezért hozta létre Egyházunk a Katolikus Kari-
tász elnevezésű szervezetet, amely Egyházunk 
tanítását a gyakorlatban alkalmazva segítő ke-
zet nyújt mindenkinek, aki szükséget szenved.  

Plébániánk területén is élnek olyan egyedülálló vagy családos sze-
mélyek, akik segítségre szorulnak – legyen az akár egy kis beszélgetés 
munka vagy konkrét adomány. Értük alapítjuk meg a Katolikus Kari-
tász plébániai szervezetét, karitász-csoportunkat, amelynek feladatai 
között az adománygyűjtések és a beteglátogatások megszervezése, 
valamint mindenféle jószolgálat szerepel.  

A karitász-csoport első találkozójára tizenkilencen jelentkeztek, 
amelyre december 12-én került sor. A találkozója eljött Szombathely-
ről Tuczainé Régvári Marietta is, a Szombathelyi Egyházmegyei Kari-
tász vezetője, aki nagy örömét fejezte ki, hogy plébániánk is bekap-
csolóik a karitász-munkába. Röviden bemutatta a Karitász történetét, 
valamint azokat a területeket, ahol a helyi csoport eredményesen tud-
na működni.  



A jelenlevő karitász-tagok már bele is vetették magukat a munká-
ba, s a karácsonyi adománygyűjtő akciót már saját maguk igyekeznek 
lebonyolítani. További feladat lesz a csoport hivatalos megalapítása, a 
rászorulók feltérképezése és a feladatkörök kijelölése. Plébániánk kari-
tász-csoportja továbbra is szívesen várja az önkéntesek jelentkezését: 
olyanokét, akik szívesen vennének rendszeresen rész e munkában, de 
azok is jelentkezhetnek, akik alkalomszerűen tudnának segíteni.  

A karitász-csoport hivatalos alakuló ülése 2014. január 9-én, csütör-
tökön lesz az esti szentmise után, amelyen a karitász tagok közösen 
fognak részt venni.  

Aki pedig addig is segíteni szeretne, templomunkban hamarosan 
kihelyezésre kerül a karitász-persely. Az ebbe dobott adományok tel-
jes egészében a szeretetszolgálat munkájára kerülnek felhasználásra. 
kérjük plébániánk minden tagját, hogy imádságaival, munkájával és 
adományaival segítse plébániai karitász-csoportunk működését! 

 
Történet az adventi készület idejére 
 
A kislány karácsonyi csomagot készített. Egy dobozt csomagolt be 

drága aranypapírba. Olyan sok papírt használt fel, hogy az édesapjá-
nak feltűnt, és megkérdezte: - Hát te meg mit csinálsz? Pazarolod a 
drága papírt, mintha te vetted volna.  

A leány elsírta magát, és félrehúzódott egy sarokba. A dobozt erő-
sen magához szorította. A szentestén, amikor a család tagjai meg-
ajándékozták egymást, a leány is odaadta apjának a szeretettel be-
csomagolt dobozt. - Papi, ez a tiéd!  

Az apa elérzékenyült. Talán nagyon kemény volt. Végeredményben 
az ajándék az övé. Óvatosan felbontotta a csomagot. Nagy meglepe-
tésére a doboz üres volt. A nem várt fordulat felbosszantotta és kirob-
bant: - Te meg az egész drága aranypapírt egy üres dobozra fecsérel-
ted?  

A leány okos, nagy szeméből könnycseppek gördültek, és így szólt: 
- Papi! Nem is üres a doboz. Egymillió puszit tettem bele.  

A férfi azóta az íróasztalán őrzi a cipősdobozt.  
- Hiszen ez üres – mondják a kollégái.  

- Egyáltalán nem! Kislányom szeretete van benne – válaszolja a 
büszke apa. 

 
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 16, hétfő, 6 óra+ Püspök atya szándékára 
December 17, kedd, 6 óra: + Szülők és Gyula férj 
December 18, szerda, 6 óra: + Anna 
December 19, csütörtök, 6 óra: Nagy család élő és elhunyt tagjaiért 
December 20, péntek, 6 óra: + Éva és Terézia 
December 21, szombat, 6 óra: + Nagyszülők és testvérek 
December 22, Advent 4. vasárnapja, Bazita, 9 óra 

Kertváros, 11 óra: + Hozzátartozók 
     18 óra: + Szülők, Dezső és György 

 
Ma van Brenner János meggyilkolásának 56. évfordulója. Imádkoz-

zunk mielőbbi boldoggá avatásáért! Az évfordulóhoz kapcsolódva 
ajánljuk az Emberhalász című magazint, amely János atya boldoggá 
avatási ügyét hivatott előmozdítani. Megvásárolható az újságos asz-
talról 250 Ft-ért. 

Ma este 16.30 órától lehet szentgyónást végezni. 
Hétfőtől szombatig roráté szentmisék vannak plébániatemplo-

munkban reggel 6 órakor. Az adventi időszakban hétköznaponként 
nincsenek este szentmisék.  

Holnap, december 16-án adventi lelki beszélgetés lesz a Zala Me-
gyei Kórház 4. emeleti tanácstermében „Gyermek adatott nekünk. A 
születés és egy születés csodája címmel. Részletek a hirdetőtáblán 
találhatók. 

Plébániánk adventi lelkigyakorlata a jövő hétvégén, december 20-
22 között lesz a Nagytemplomban, amelyet Pákozdi István budapesti 
egyetemi lelkész vezet. Pénteken és szombaton az esti 6 órás szentmi-
se keretében lesznek a lelkigyakorlatos elmélkedések, vasárnap pedig 
a délelőtt 10 órai szentmisében. A lelkigyakorlat idején rendkívüli le-
hetőség nyílik majd a szentgyónások elvégzésére. 


