
Január 4, szombat, 7 óra: a Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére 
és engesztelésül az ellene elkövetett bűnökért 

Január 5, Karácsony 2. vasárnapja 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: + László 
18 óra: + Ferenc 

Kedden lesz az év végi hálaadó szentmise, amelyben hálát adunk 
az idén kapott javakért. Ezen az estén a szentmise kivételesen 17 óra-
kor kezdődik. 

Január 1-je, az új esztendő első napja Mária, Isten Anyjának ünne-
pe. Ez a nap hazánkban parancsolt ünnep. A szentmisék délelőtt 10 
órakor és este 6 órakor lesznek, de a kedd esti előesti szentmise is 
érvényes már az ünnepre. 

Ne feledjük: január 1-jétől új rend szerint lesznek a vasárnap déle-
lőtti szentmisék. A plébániatemplomban délelőtt 10 órakor lesz 
szentmise, valamint este 6 órakor. Bazitán ezentúl minden vasárnap 
lesz szentmise reggel 8.30 órakor. 

Január 2-a, csütörtök a hónap első csütörtöke. Lelkipásztorokért és 
papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát 17 órától. Pénteken 
elsőpéntek lesz, amelyen Jézus Szent Szívét engeszteljük. 

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. 
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A köszönet szava 
 
Az év vége közeledtével önkén-

telenül is átgondoljuk azt, hogy 
milyen is volt az elmúlt esztendő. 
Eszünkbe jutnak az örömteli és 
boldog pillanatok, de a nehézségek 
és megpróbáltatások is, amelyekkel 
oly sokszor kellett szembesülnünk. 
Sokak számára a megélhetés napi 
gondjai az elsődlegesek, míg mások lelki nehézségekkel küszködtek.  

Akármilyen is volt azonban ez az esztendő, nem múlhat el úgy, 
hogy ne adnánk hálát érte. S talán felmerül a kérdés, hogy miért kelle-
ne hálát adni, ha valaki számára egyáltalán nem volt jó? Leginkább 
talán azért, hogy egyáltalán megérhettük. Az élet ajándéka sokszor oly 
természetesnek tűnik, s úgy tekintünk rá, mint egy olyan dologra, 
amely jár nekünk. Az azonban mégis ajándék, s eszünkbe juthat, hogy 
hányan szerették volna megélni ennek az évnek a végét, de számukra 
ez nem adatott meg.  

Hálát adhatunk a hétköznapok szeretetéért: hogy szeretnek ben-
nünket, s mi is szerethettünk. Megköszönhetjük azt, hogy anyagi java-
inkat tudtuk hűségesen kezelni, még ha nem is álltak mindig rendel-
kezésünkre elegendő mértékben. S nem utolsó sorban megköszön-
hetjük a Teremtőnek, hogy szeretete és irgalma mindig velünk volt, s 
egy újabb évet adott nekünk, hogy előrehaladjunk az üdvösség felé 
vezető úton. Ugyanakkor megköszönjük neki plébániánkat is, ezt a 
nagy ajándékot, amely hatékony eszköz lesz abban, hogy emberek 



százait vagy éppen ezreit segítse a hiteles, tanúságtevő keresztény 
életre.  

Egyéni hálaadásunk mellé tegyük hát oda közösségi életünk szán-
dékait is! December 31-én pedig vigyük őket mind oda a Jóisten elé, s 
kérjük, hogy az új esztendőben is legyen velünk és minden munkánk-
kal. Plébániai közösségünk hálaadása az esztendő utolsó napján 17 
órakor lesz a plébániatemplomban, amely egyúttal a másnapi paran-
csolt ünnepre is érvényes előesti szentmise. Szeretettel várunk min-
denkit a közös ünnepre! 

 
 
A mennyország mindent megér 
 
1839-ben véres keresztényüldözés dühöngött Kínában. A rendőrök 

nyomon követik a missziós atyákat, akiket egyszerűen csak fehér ör-
dögöknek neveznek. Aki szóba áll velük, azt azonnal a bíróság elé hur-
colják. Ha valaki mégis kitart hite mellett, és nem hajlandó rátaposni a 
feszületre, azt különféle kínzásoknak vetik alá. A kegyetlenségnek 
szinte hihetetlen eszközeivel kínozzák őket. 

Tizenöt éves fiával együtt egy édesanya áll a mandarin előtt. Elő-
ször a fiúval kezdik a dolgot. Ez azonban minden fenyegetés ellenére, 
minden kérdésre hitvallással válaszol: „Keresztény vagyok!” Ekkor a 
hóhérok kínzópadra viszik a gyermeket. Kifeszítik testét és oly vadul 
esnek neki, hogy hamarosan vér borítja a fiatal testet. A kínpad mellett 
áll az anya, és neki is végig kell néznie gyermeke megkínzását. Mikor a 
fiú elájul a fájdalmaktól, a bíró parancsára abbahagyják a kínzásokat. 
Az anya nem tudja elrejteni szíve fájdalmát. Látja a bíró és ezért így 
szól hozzá: 

- „Mondhatom, hogy szívtelen anya vagy, aki jóllehet egyetlen sza-
vaddal rábírhatnád gyermeked a hittagadásra, mégsem teszed! Hi-
degvérrel nézed, miképp kínozzák gyermekedet.” 

Az anya fájdalmas tekintettel nézz a bíróra. Egész testében remeg, 
de nem, nem hagyja el magát. Tekintetét szenvedő gyermekére fordít-
ja, aki fájdalmas mosollyal tekint édesanyjára. Mit csináljon? Mit kelle-
ne tennie? Talán igaza van a bírónak? Hiszen nincs borzalmasabb egy 

anya számára, mint tehetetlenül nézni gyermeke szenvedését. De arról 
sem feledkezik meg, hogy mint keresztény anya, nem tagadhatja meg 
hitét és a test életénél sokkal értékesebb a lélek élete. Ha tehát arra 
kerül a sor, neki is vállalnia kell a vértanúságot. Aki a keresztfán vérét 
ontotta szeretteiért, joggal elvárhatja követőitől, hogy hűségüket 
egész a halálig megőrizzék iránta. A kínzópadon fekvő fiú eközben 
észreveszi édesanya ingadozását. Ezért minden mozdulatra fájó testé-
vel anyja felé fordul, és így szól hozzá: 

- „Édesanyjám ne feledd el, hogy a Mennyország mindennél többet 
ér.” 

Ennek hallatára az édesanya fölugrik, és összetett kézzel az ég felé 
fordulva így imádkozik: 

- „Ó bocsáss meg nekem Istenem, hogy néhány pillanatra meg-
inogtam. Nem is vagyok méltó arra, hogy egy ilyen hős gyermek 
édesanyja legyek! Igen, gyermekem, menj bátran a halálba, hiszen a 
Mennyország minden pénzt, minden szenvedést megér! Megáldalak, 
és imádságom, szeretetem elkísér a halál kapujáig, ahol Isten vár reád 
a győzelmi koszorúval.” 

Az ég, a Mennyország mindennél értékesebb. Érte érdemes küzde-
ni, szenvedni és meghalni is. „Örvendjetek és vigadjatok, mert nagy 
lesz jutalmatok a mennyben!” (Mt 5,12) 

 
HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 30, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
December 31, kedd, 17 óra: a Plébánia híveiért 
Január 1, szerda, Szűz Mária, Isten Anyja 

8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Férj 
18 óra: + Károly és Ilona 

Január 2, csütörtök, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely 
püspökök és egyháztanítók, 18 óra: a Plébánia híveiért 

Január 3, péntek, Jézus Szent Neve, 18 óra: + Anna és József nagy-
szülők, Béla és Margit szülők 


