Az elmúlt vasárnap perselyadományait eljuttattuk az egyházi szeretetszolgálat, a Katolikus Karitász javára. Köszönjük a hívek nagylelkű
adományait!
Adventben minden reggel 6 órától roráté szentmisék lesznek, így
hétköznaponként nincsenek esti szentmisék. Vasárnaponként pedig
reggel 7 óra helyett 6 órakor lesz szentmise. Hétfői és szerdai napokon
a hajnali szentmise után zsolozsmát imádkozunk. Minden szerdán és
szombaton a hajnali szentmisék gyertyás szentmisék lesznek. Szombatonként lesz lehetőségünk arra, hogy a szentmisék után egy kis szeretetvendégségen vegyünk részt. Köszönjük, hogy az előkészületeket
plébániánk egy-egy csoportja magára vállalta!
December 6-án, a hajnali szentmise után Brenner kilenced imádkozásával kezdjük meg készületünket vértanú papunk december 15-i,
liturgikus ünnepének megülésére.
Elsőcsütörtökön és eslőpénteken a rorate szentmisék után 7 órától
szentségimádás lesz.
December 8-án 14 órától Plébániai adventi lelki napot szervezünk.
Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a helyben
élő rászoruló családok javára december 16-ig tart. Ezen a napon az esti
szentmise után a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hangversenyt a plébániai Karitász javára. Előre is hálásan köszönjük
mindenki segítségét!
December 16-án vasárnap a 10 órai szentmisében ünnepélyes keretek között befogadjuk azokat a felnőtteket (katekumeneket), akik
szentségek felvételére készülnek. Imádságainkkal kísérjük életüket!
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Plébániai Hírlevél
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Advent 1. vasárnapja

B.U.É.K. – Újévi üdvözlet Szent Lukács tollából
Nem, nem! Ez a
cím
nem
valami
szerkesztési,
vagy
nyomdai hiba, nem is
valami szórakozottság
következménye. Most
komolyan új évet
kezdünk. Méghozzá új
liturgikus
évet.
Ugyanis az egyházi év,
a liturgikus ünnepek
sora nem a naptári évhez kötődik, hanem a liturgikus ünnepek
ritmusát követi, azok körforgásához igazodik.
Így most, hogy az adventi koszorú gyertyájának halvány fénye
nekiáll bevilágítani az emberszívek sötét zugait, lángjának csöppnyi
melege szép lassan áttüzesíti szívünket, hogy olyan új emberré tudjunk
formálódni, amely képes befogadni karácsony üzenetét, Jézus
megtestesülésének csodálatos örömét.
Az elkövetkező egyházi év jelesebb napjain, vasárnapokon többnyire Szent Lukács „keresztény finomsággal” (Dante) megfogalmazott
sorait fogjuk hallani, így már a mostani vasárnapon is. Ő lesz az, aki
kézen fog bennünket Advent első vasárnapján és 24 fejezeten keresztül Jézus életének egy-egy mozzanatához olyan közel vezet bennünket,
amennyire csak lehetséges. Elvezet bennünket Názáret egy csodás
otthonába (Lk1,26), odakísér minket egy betlehemi jászolhoz (Lk2,15),
zarándokként szegül mellénk Jeruzsálembe (Lk2,41), útra kel velünk,
hogy bejárjuk a Szentföldet, ahol Jézus lépten-nyomon tanít bennünket, szinte festői szépséggel láttatja velünk az akkori tájat, embereket,
növényvilágot, falusi és városi életet. De ő lesz idén mellettünk a kálvária hegyén is (Lk23,33), majd vígasztal minket az üres sír tényével

(Lk24,3), és vendégül lát bennünket Emmauszban, hogy a mi szívünk is
lángoljon és felismerjük őt a kenyértörésben (Lk24,13-35).
Szent Lukács evangéliumának fontos ismertetője, hogy az Apostolok Cselekedeteivel olyan átfogó képet adnak Jézusról és a kezdeti
egyház életéről, amely mélyen meghatározta a teológiának és a keresztény életnek sok pontját. Meghatározza a mű arculatát, hogy Szent
Lukács nem volt a 12 apostol egyike. Ő már Páltól és más tanítványoktól szedi össze az információkat. De mindezt úgy írta le, hogy abban
egészen benne volt ő is: orvosi szaktudás, ami az ember testi-lelki gyógyításához kell, irodalmi véna, hogy amit ír, már az is magával ragadja
az embert. Ő maga sem a Szentföldön él, és tudja, hogy levelének olvasó sem arámul, vagy héberül beszélnek, hanem görögül, így még
célzottabban fogalmaz. Azért érezzük nagyon megszólítva magunkat,
mert már mi sem a zsidó kultúrkörben élünk, hanem olyan Európában,
amely noha a keresztény etikára, a római jogra és a görög kultúrára
épül, mégis valamelyest elszakadt a „régi közegtől”. Nekünk, mai keresztényeknek is újra meg kell fogalmaznunk, hogy mit jelent számunkra Jézusnak örök érvényű üzenete, isteni parancsa. Segítsen bennünket ebben ez az új egyházi év!
Brenner János atya liturgikus ünnepe
Ezen alkalomból Püspök atya levelet küldött, amelyben a következőket fogalmazta meg: „Nagy hálával tekintünk vissza a május elsejei
boldoggá avatásra, annak számtalan lelki élményére és gyümölcseire.
Ez utóbbiak közé tartozik azon elhatározásunk, hogy Boldog Brenner
János liturgikus emléknapján minden évben közös egyházmegyei ünnepet tartunk.
Az első ilyen ünneplésünk, amelyre jelen soraimmal tisztelettel
hívok minden paptestvért és a híveket, 2018. december 15-én, szombaton a Szombathelyi Székesegyházban 10 óra 30 perckor veszi kezdetét, lelki ráhangolódással és énekléssel. Az ünnepi Szentmise 11 órakor
kezdődik, amelynek szónoka Bérczi L. Bernát OCist zirci apát lesz. … A
Szentmise után a Székesegyház szomszédságában álló volt Püspöki
Elemi Iskola falán elhelyezett Brenner János emléktábla megáldás, és a
gyerekek megemlékező műsora következik. Ebben az intézményben

játszotta el kisdiákként Boldog Brenner János a szintén vértanú Szent
Tarzíciusz szerepét. Az ünnep estéjén együtt járjuk végig a vértanúság
útját. Máriaújfaluban - ahol Boldog Brenner János az utolsó Szentmiséjét elmondta - este 18:00-kor ünnepi Szentmise lesz, majd gyertyákkal,
imádkozva járjuk végig az utat Rábakethelytől Zsidáig, kérve Brenner
János közbenjárását hazánk lelki megújulásáért, különösen is fiataljainkért és papjainkért.
A találkozás reményében:
Szombathely, 2018. november 28.
Dr. Székely János
szombathelyi megyéspüspök”
Anyakönyvi hírek
Temetés
Füredi Imréné Tóth Mária: 2018. november 30.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 3, hétfő, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + Ferenc
férj, édesapa
December 4, kedd, Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító, 6 óra: Élő Borbála és családja
December 5, szerda, 6 óra: + Ilona feleség, édesanya
December 6, csütörtök, Szent Miklós püspök, 6 óra: + József és
szülei
December 7, péntek, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 6 óra:
+ István és András, Mária és Teréz testvérek
December 8, szombat, Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása 6 óra: + Kristóf
18 óra: + Veronika és Lajos
December 9, Advent 2. vasárnapja
6 óra: Puklics és Balogh család + tagjai
8.30 óra (Bazita): + Guth Nándor és felesége Kutasi Emília
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Ferenc

