
December 21, péntek, Kaníziusz Szent Péter áldozópap és egyházta-
nító, 6 óra: + Hozzátartozók 

December 22, szombat, 6 óra: Fektl család élő tagjai 
December 23, Advent 4. vasárnapja 

6 óra: Élő Viktória és családja 
8.30 óra (Bazita): + Szülők: Szujker István és Gáspár Rozália 
10 óra: + László férj, édesapa 
18 óra: + Károly és Ilona szülők 
 

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése a mai napon 
zárul. Az esti szentmise után a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa ad 
jótékonysági hangversenyt a plébániai Karitász javára. Előre is hálásan 
köszönjük mindenki segítségét! 

Templomunk karácsonyi díszítéséhez kérjük a Testvérek segítségét de-
cember 22-én, szombaton. A férfiakat 8.30 órára, az asszonyokat pedig 9 
órára várjuk! 

A 2019-es plébániai falinaptár az újságos asztalról elvihető. A naptár 
előállítási költsége 1300 Ft. Akik még nem vették át megrendelt kalendá-
riumukat, kérjük, hogy még a mai napon menjenek be érte a sekrestyébe! 

Bazitán jövő vasárnap, december 23-án a szentmise negyed órával ko-
rábban, 8.15 órakor fog kezdődni, mivel a szentmise után a gyerekek 
pásztorjátékára kerül sor. 8 órától a szentmise végéig folyamatosan bizto-
sítunk lehetőséget a szentgyónások elvégzésére. 

Rózsafüzér Társulat tagjainak titokcseréje és a jövő évi imaszándékok a 
kápolnában átvehetők!  

Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán és a hírlevélben 
olvasható. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között 
nincs hivatali szolgálat.  

A Püspöki Konferencia rendelkezése szerint 2019. január 1-je után 
jegyzett szentmisék, illetve szertartások stóladíjszabása megnövekedett. 
Csendes szentmisék 1500 Ft-ba, énekes/orgonás szentmisék 3000 Ft-ba 
kerülnek a következő évben.  Az egyéb szertartások részleteiről érdeklőd-
jenek a Plébánia Hivatalban.  
 

SZŰZ MÁRIA SZEPLŐTELEN SZÍVE PLÉBÁNIA – 8900 Zalaegerszeg, Átalszegett 
utca 100. • Telefon: 92/320-626• Email: zeg3@martinus.hu • Honlap: 
http://zeg3.martinus.hu • Keressen minket a Facebook-on is! • Hiva-
tali szolgálat: hétfő: 9-12 óra; kedd: 9-12 óra; szerda: 15-17 óra; csü-
törtök: 9-12 óra; péntek: 15-17 óra vagy telefonos egyeztetéssel 

Plébániai Hírlevél 
 

2018. december 16. 
Advent 3. vasárnapja 

 

 
 

Üröm az örömben 
 
Olyan jó tudni, hogy szaladnak 

a napok, pörögnek az események 
az adventi készület jegyében, ter-
vezünk, előre gondolkodunk, mert 
számolunk azzal, hogy ne a két ün-
nep között kelljen foglalkozni olyan 
dolgokkal is, amit már most el tu-
dunk intézni. Ma meggyújtjuk az 
adventi koszorú harmadik, rózsa-
szín gyertyáját, az öröm vasárnap-
jának millió, szép gondolatában 
próbálunk elmerülni. Elmegyünk a 
héten gyónni, vagy esetleg még 
elhatározást is sikerül tenni, hogy 
na, akkor legalább ezen a héten 
részt veszek a rorate misén. És 
mindez örömre hangol bennünket, 
jó érzéssel tölt el, hogy végre ez most nem amolyan félvállról vett ad-
vent és ellaposodott karácsony lesz, hanem mély tartalommal megtöl-
tött ünnep. Olyan IGAZI! 

De a mostani vasárnap itt, a Szombathelyi Egyházmegyében 1957 
óta nem tud igazán öröm vasárnapja lenni. Azon a december 15-én a 
rábakethelyi hívek hiába várták a papot, hogy gyóntasson, misézzen. 
Nem hangzott el lélekmelengető prédikáció, sem adventi lelkigyakorla-
tos elmélkedés. Azon a vasárnapon nem hallhatták a hívek a káplán 
szájából „én feloldozlak téged…” sem az átváltoztatás mély értelmű 
szavait. 

A hívek nem hallhatták, de a káplán kimondhatta miközben gyilko-
saira gondolt: „Istenem bocsáss meg nekik!” és Zsida határában az 



anyaföld oltárán, a csillagos ég kupolájával borított katedrálisban elénk 
élte, mit is jelent az: „ez az én testem, mely értetek adatik” és „ez az 
én vérem, mely értetek kiontatik”. 

Vértanúságának napja mára emléknappá lett a magyar katolikus 
egyházban. Az öröm vasárnapján ő már boldog. János atyáról több 
olyan fénykép készült, amelyiken nem csupán mosolygó arccal, hanem 
szélesre húzott szájjal, nevetve, szinte Colgate fogkrém reklámnak beil-
lő, csillogó fogakkal áll a hívek mellett, vagy éppen játszik gyerekekkel. 
Brenner János atya élete így tud irányfény lenni mindannyiunk számá-
ra. Boldognak, örömtelinek lenni még akkor is, amikor a körülmények 
nem éppen erre hangolnak bennünket! Sosem lehet elcsépelt, vagy 
avitt a jelmondatául választott idézet, a Szentírás örök igazsága: „Az 
Istent szeretőknek minden a javukra válik” /Róm 8,28/. 

Ha ez a mondat dolgozna nekem is a szívemben, ha ez motoszkálna 
mindig a gondolataimban, ha ez határozná meg cselekedeteimet és 
szavaimat, akkor biztosan tudnék én is boldog lenni, örülni még a ne-
hézségek közepette is. Ebben is van még mit fejlődnöm… 

Brenner János atya alig foglalhatta el kápláni állomáshelyét 
Rábakethelyen, máris akadályokba ütközött, nem végezhette szaba-
don lelkipásztori munkáját. Más oka ennek nem volt, csupán annyi, 
hogy nem szabadott… Ma nincs ilyen veszély. Nem telt el fél év, hogy 
itt vagyok Zalaegerszegen, és számtalan lelkipásztori örömben volt 
részem. Nagyon hálás vagyok érte. De belegondoltam, hogy vajon 
tudnám-e úgy is csinálni, amilyen körülmények között János atyáéknak 
kellett? Tudnám-e, de nem fog összeszorítva, hanem derűsen, moso-
lyogva, boldogan? Megpróbálom… 

 
Az ünnepi programok rendje 
 
December 24, hétfő 
6 óra: roráté szentmise 
15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka 
23.30 óra: karácsonyi koncert 
 
December 25, kedd, Urunk születésének ünnepe 
0 óra: éjféli szentmise 
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 

 
December 26, szerda, Szent István vértanú ünnepe 
10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
December 27, csütörtök, Szent János apostol ünnepe 
18 óra: szentmise  
 
December 28, péntek, Aprószentek 
17 óra: szentségimádás az életért 
             Imaiskola 
18 óra: szentmise  
 
December 29, szombat 
7 óra: szentmise 
10 óra: szentmise, szentségkitétel Bazitán 
16 óra: szentóra, szentségeltétel Bazitán 
 
December 30, vasárnap, A Szent Család ünnepe  
7 óra, 10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
 
December 31, hétfő  
16 óra: év végi hálaadó szentmise 
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás 
 
Január 1, kedd Mária istenanyaságának ünnepe 
reggel 7 órakor nincs szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 

10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise 

 
A INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  
 

December 17, hétfő, 6 óra: Élő családtagokért 
December 18, kedd, 6 óra: + Ferenc édesapa, nagyapa 
December 19, szerda, 6 óra: + János és Julianna szülők, nagyszülők 
December 20, csütörtök, 6 óra: Élő családtagok és Eszter 


