10 óra: + Károly és Ilona szülők
18 órakor nincs szentmise

Plébániai Hírlevél

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben
élő rászoruló családok a mai napon zárul, amely során tartós élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét!
A mai esti szentmise után vasárnap esti muzsikára várjuk a Testvéreket!
Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, hogy legkésőbb hétfőn
szíveskedjenek bejelenteni őket a plébánia hivatalban!
A Zalai Boldogasszony Alapítvány idei adventi börtönmissziója december 19-én 9.30 órától lesz. A kedves hívek adományait (levélpapír,
boríték, toll, bélyeg, szaloncukor, esetleg pénz, amiből ugyanezeket
vásárolunk) most is hálásan fogadják.
Templomunk karácsonyi díszítéséhez kérjük a Testvérek segítségét
december 23-án, szombaton. A férfiakat 8.30 órára, az asszonyokat
pedig 10 órára várjuk.
A jövő vasárnap, december 24-én, nem lesz este 6 órakor szentmise. A gyerekek pásztorjátéka 15.30 órától kezdődik a templomban.
Karácsonykor és Karácsony másnapján a vasárnapi rend szerint
lesznek a szentmisék. Az éjféli szentmise előtt 23.30 órától orgonakoncerttel készülhetünk az ünnepi szentmisére.
Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.
Honlap

Facebook

Hírlevél

Imacsoport

2017. december 17.
Advent 3. vasárnapja

Az ünnepi programok rendje
December 24, vasárnap
6 óra: gyertyás roráté szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
10 óra: ünnepi szentmise
15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka
18 órakor nincs szentmise
23.30 óra: karácsonyi koncert
December 25, hétfő, Urunk születésének ünnepe
0 óra: éjféli szentmise
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 26, kedd, Szent István vértanú ünnepe
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
December 27, szerda, Szent János apostol ünnepe
18 óra: szentmise
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December 28, csütörtök, Aprószentek
17 óra: szentségimádás az életért
18 óra: szentmise
December 29, péntek
10 óra: A szentségimádási nap kezdete Bazitán

16 óra: szentmise Bazitán
18 óra: szentmise
December 30, szombat
7 óra: szentmise
December 31, vasárnap, A Szent Család ünnepe
7 óra: ünnepi szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása Bazitán
10 óra: ovis szentmise és családok megáldása
16 óra: év végi hálaadó szentmise
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás
Január 1, hétfő, Mária istenanyaságának ünnepe
reggel 7 órakor nincs szentmise
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán
10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise
Lezárult a Brenner János emlékév
2017. december 16-án a szombathelyi Székesegyházban tartott
ünnepi szentmisével véget ért a Brenner János Emlékév a Szombathelyi Egyházmegyében. Az ünnep azonban folytatódik: május 1-én
Szombathelyen boldoggá avatják Brenner Jánost.
A szentmisére az egyházmegye valamennyi részéről és valamennyi
intézményéből érkeztek hívek. A szentmise kezdetén dr. Székely János
megyéspüspök megköszönte a boldoggá avatási eljárásban dolgozó
egyházi és világi szakértők, segítők fáradozását. Külön köszöntötte
Brenner József atyát, és hálát adott Istennek, hogy megélhette János
testvére boldoggá avatásának bejelentését.
Ne félj! Megsegítelek!- idézte Izajás próféta könyvét szentbeszédében Dr. Veres András győri megyéspüspök, az MKPK elnöke. Kiemelte: Jézus is többször használta ezeket a szavakat, hogy erőt adjon tanítványainak a nehéz helyzetekben. Karácsonyra készülve nekünk is
ezek a szavak adhatnak erőt és bátorítást. Mert a karácsony üzenete:
Isten fia közénk jött, velünk van. Nemcsak ideig-óráig maradt Jézus,

hanem velünk maradt. Így akiben félelem van számolja fel: Isten velünk van-mondta Veres András. Ő a keresztény ember erőforrása a
félelem elleni harcban. Mert ő a világ ura, bízhatunk benne.
Brenner Jánosban is ez a bizalom élt, hangsúlyozta Veres András.
Ezért is lehetett, hogy amikor az életét fenyegető dolgok történtek
vele, egyre erősebb lett és nem félt. Éljen bennünk is a bátor erő ami
Brenner Jánosban, állította a hívek és a papság elé példaként János
atyát Veres András. Életünk minden napján emlékezzünk az Úr szavaira. Ne félj! Én megsegítelek. - hangsúlyozta Veres András.
A szentmise végén dr. Székely János megyéspüspök Szent Márton
Emlékéremmel köszönte meg Ruppert József piarista atyának, a Brenner ügy római posztulátorának az elmúlt években végzett fáradozását.
Megyéspüspök atya zárszavában elmondta: Brenner János boldoggá avatására 2018. május 1-én kerül sor Szombathelyen, a Székesegyház előtti téren. Az egyházmegye éves zarándoknapja egy nagy ünnepnappá változik jövőre. Püspök atya hívott mindenkit, hogy Vas és
Zala megyékből minél többen vegyenek részt a szertartáson, legyen
ez valóban nagy ünnepe a Szombathelyi Egyházmegyének. martinus.hu
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 18, hétfő, 6 óra: + Ferenc
December 19, kedd
6 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
10.30 óra: Horváth Lászlóné Bakos Éva temetési szentmiséje
December 20, szerda
6 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére
10 óra (Bazita): Vizlendvay Lajos temetési szentmiséje
December 21, csütörtök, 6 óra: + Margit és László szülők
December 22, péntek, 6 óra: Hálából
December 23, szombat, 6 óra: Püspök atya szándékára
December 24, Advent 4. vasárnapja
6 óra: + Vencel és élő szülei
8.30 óra (Bazita)

