
Szerdán, december 13-án fatimai esténk lesz, amelyet Görbe László 

milejszegi plébános vezet. 16 órától a fatimai rózsafüzért imádkozzuk 

el, 17 órától szentségimádási óra kezdőik, majd 18 órától szentmise. 

Szeretettel hívjuk a Testvéreket a közös ünneplésre.  

A december 16-i szombathelyi Brenner János zarándoklatra a plé-

bánia hivatalban lehet jelentkezni a 2500 Ft-os díj befizetésével.  

December 16-án, szombaton, adventi karácsonyváró ünnep, vala-

mint szentmise lesz a Szent Rafael Kórház ebédlőjében 10 órától. A 

programra mindenkit szeretettel várnak.  

A jövő vasárnap, december 17-én, reggel 8 órától lesz gyóntatás 

Bazitán.  

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben 

élő rászoruló családok javára december 17-ig tart, amely során tartós 

élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a 

templomban lehet leadni. Előre is hálásan köszönjük mindenki segít-

ségét! 

Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék el-

végezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni 

őket a plébánia hivatalban!  

Ismét kérjük a Testvérek segítségét a ministránsruhák mosásához 

és vasalásához. Kérjük, hogy a sekrestyében jelentkezzenek mindazok, 

akik segíteni tudnak!  

A Kolping Idősotthon takarítónői állást hirdet meg. Bővebb infor-

máció az állással kapcsolatban az elmúlt heti Hírlevélben található.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2017. december 10. 
Advent 2. vasárnapja 

 
 

 

 

 

 

 

Jelként a világban, avagy miért jó a halas matrica az autón? 

 

Feltűnt nektek az az aprócska 

jel, amit sok keresztény az autója 

hátuljára ragaszt? Arra a kis halra 

gondolok, ami jel lehet a mai 

világban, ami számtalan lehető-

séget teremt a spontán evangeli-

zálásra. Sőt, arra is jó lehet, hogy 

bennünket keresztényeket rázza-

nak fel hétköznapivá vált hitünk-

ből, hogy minket evangelizálja-

nak. 

Nyaralásból jöttünk haza a 

Balatonról kis utakon, mert az autópályára még nem szívesen merész-

kedek fel. Kellemes tempóban kanyarogtunk a dombok között, amikor 

valami szöget ütött a fejemben. A visszapillantóban már kilométerek 

óta ugyanazt a NÉMET autót láttam. Ebben még semmi furcsa nincs a 

Balaton környékén, de abban annál inkább, hogy nem előzött meg. 

Végül az egyik elágazás után mégis kielőzött. Nem sokkal később az 

útpadkára lehúzódva láttuk viszont, ahogy lendületesen integetett, 

hogy álljunk meg. Megálltunk, lehúztuk az ablakot, ő pedig kedvesen 

megkérdezte beszélünk-e németül. Miután bólogattunk, hogy nagyjá-

ból, kezünkbe nyomott egy CD-t azzal, hogy: “Csupa keresztény dal 

van rajta.” Majd jó utat kívánt, visszasétált a kocsijához és rámutatott a 



halmatricára a rendszámtáblája mellett. Mosolyogva integettünk neki 

miközben összeállt bennünk a kép. 

A férfi azért követett bennünket kilométereken keresztül, mert ki-

szúrta az autónkon a halas matricát. Majd megállt, hogy átadjon egy 

keresztény dalokkal teli CD-t. Elhűlve döbbentünk rá, hogy minket, 

gyakorló keresztényeket épp most evangelizált egy teljesen idegen 

férfi, Németországból! 

A lemezen egyébként, csupa olyan dal van, ami Jézusról, mint Júda 

oroszlánjáról szól és a harcról, amibe bele kell állnunk Krisztusért. 

777.blog.hu 

 

Loyolai Szent Ignác imája 

 

Fogadd el, Uram, szabadságomat, 

fogadd egészen, 

Vedd értelmemet, akaratomat 

s emlékezésem. 

Mindazt, amim van, és ami vagyok, 

te adtad ingyen: 

visszaadok, Uram, visszaadok 

egyszerre mindent. 

Legyen fölöttünk korlátlanul  

rendelkezésed; 

csak egyet hagyj meg ajándékodul: 

szeretnem téged. 

Csak a szeretet maradjon enyém 

a kegyelemmel, 

s minden, de minden 

gazdagság enyém, 

más semmi nem kell.  

 

Anyakönyvi hírek 

Temetés 

Farkas Ernő: 2017. december 8. 

Nyugodjék békében! 

Heti vicc 

 

A gyerekek arról tanulnak az iskolában, hogyan teremtett Isten 

mindent, beleértve az embert is. Jancsit nagyon érdekli a történet, 

főként az a rész, amelyik arról szól, hogy Évát Ádám bordájából terem-

tette az Úr. Pár nappal később, egy délelőttön anyukája látja, hogy 

Jancsi még mindig az ágyban fekszik, látszólag betegen. 

- Mi a baj, Jancsi? 

- Hát.. Fáj az oldalam... Azt hiszem, feleségem lesz. 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 

 

A heti szentmisék rendje:  

December 11, hétfő, Szent I. Damazusz pápa, 6 óra: Püspök atya 

szándékára 

December 12, kedd, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária, 6 óra: 

Keresztes család + tagjai 

December 13, szerda, Szent Lúcia szűz és vértanú 

6 óra: + Ildikó 

18 óra: + Férj, édesapa 

December 14, csütörtök, Keresztes Szent János áldozópap és egy-

háztanító, 6 óra: Élő édesanya 

December 15, péntek, 6 óra 

December 16, szombat, 6 óra: Wéber és Péntek család élő és + tag-

jai 

December 17, Advent 3. vasárnapja 

6 óra: + Szülők és családtagok 

8.30 óra (Bazita): Guth Nándor és felesége Emília szülők és 

nagyszülők 

10 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa 

18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa (+5. évf.) 

A Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hangver-

senyt a plébániai Karitász javára ma az esti szentmise után. Szeretettel 

várunk mindenkit, aki segíteni szeretne! 


