
Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán olvasható. Tá-
jékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs hiva-
tali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és telefonon tudnak bennün-
ket elérni. 

December 28-án, aprószentek ünnepén szentségimádást tartunk, 
amelyben különösen is imádkozunk a meg nem született életekért, az 
abortusz áldozataiért, csecsemőkért. Ugyanazon a napon imaiskolára 
is várunk mindenkit. Imádkozzunk együtt a Szentírást olvasva, arról 
beszélgetve! 

December 29-én, szombaton van a bazitai templom szentségimá-
dási napja. 10 órakor szentmise, utána szentségkitétel, majd 16 óra-
kor szentóra és szentségeltétel lesz.  

A jövő vasárnap, december 30-a, a Szent Család ünnepe. A szent-
misék után áldásban részesítjük a családokat. A 10 órai szentmisére 
különleges módon is várjuk az óvodásokat és kisgyermekes családo-
kat. Azon az estén 17 órától a Szent Mónika közösség tagjai találkoz-
nak a kápolnában. 

Másnap, december 31-én 16 órakor év végi hálaadásra, majd 23.30 
órától éjszakai imádságra várjuk közösségünk tagjait, hogy az Úr jelen-
létében zárhassuk le a régi esztendőt és kezdhessük el az újat! Fél 12-
től az olvasmányos imaórát imádkozzuk el, éjféltől pedig csendes 
imádságra nyílik lehetőség fél 1-ig. A templomba az oldalajtón keresz-
tül lehet majd bejutni.  

Ne feledjük, hogy január 1-jén, szentmise-látogatási kötelezettsé-
günk van! Ezen a napon 10 és 18 órakor lesznek szentmisék. 

A 2019-es plébániai falinaptár az újságos asztalról elvihető. A nap-
tár előállítási költsége 1300 Ft. 

Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.  
Akik szeretnék, hogy a jövő év elején megáldjuk házaikat, kérjük, 

jelentkezzenek a plébánia hivatalban, illetve a sekrestyében. A házál-
dásokra személyesen egyeztetett időpontban kerül sor. 
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Nyakunkon a karácsony 
 

 
Már a címből is kiérződik valami feszültség féle. Mintha a kará-

csony már nem is az a régóta várt, vágyott ünnep lenne, mint ami-
lyennek gyermekkorunkban éreztük. Mi történ? Füle Lajos így fogal-
mazta meg: „Üzenem mindenkinek, hogy a Csillag fényéből semmi 

sem kopott, értelme lett csak megszokott.”  
Bármennyire figyeltünk és törekedtünk az elmúlt hetekben, hogy 

az idei ünnep ne olyan legyen, mint az elmúlt karácsonyok mindegyi-
ke, nem biztos, hogy maradéktalanul sikerült. Már megint azon kap-
juk magunkat, hogy csak rohanunk, kapkodunk, egyik boltból ki, má-
sikba be, csomagolunk és ajándéktasakokat rendezünk. Sütjük a mé-
zes puszedlit, meg előre gyártjuk a süteményekhez a lapokat, hogy az 
utolsó pillanatban már „csak” a krémet kelljen belevarázsolni. Kóla 



bekészítve, halászlé alap már összeállt, de a listán kiemelve ott áll 
még az, hogy a krumplit csak a legvégén szabad feldarabolni. Na és 
ott van még a takarítás: ünnepi abrosz kimosva, megszáradva, a vasa-
lódeszkára hajtva. A gyerekeket adventi jócselekedeteket végeztetve 
beszerveztük, hogy a porszívózásba és a por törölgetésébe még szé-
pen segédkezzenek. Apuka ilyenbe nem tud beszállni, mert ő olyan 
titokzatosan néha eltűnik, mondván, hogy „még egy kis (tüzi)fát hord 
be a fáskamrából”… Valahol rejtekben már angyalok kötözik a szalon-
cukrot, fűzik cérnára a habkarikát, készítik elő a fenyődíszeket, égő-
sort, csillagszórót, és ami a legizgalmasabb, hogy őrzik az ajándéko-
kat. 

Anyuka a homlokához kap, hogy az ablakokat még meg akarta pu-
colni! (Mert, ugye, ablakpucolás nélkül nem is érkezhetne el a kará-
csony…) Gyors pillantás a listára, hogy még az utolsó simítások is el 
legyenek végezve. Nyugtázzuk, hogy minden név mellett ott van egy 
titokzatos pipa jel, amely jelzi, hogy az advent idején „gondoltunk 
egymásra”. Szentgyónás megvolt, elégtételként a kis, házi betlehemet 
is letörölgettük, előkészítettük.  

„Na, még holnap, 24-én a rorátén részt veszek!” – ezzel a sóhajjal 
bedőlünk az ágyba és fáradtan, de lelkesen megérkezünk Jézus jászlá-
hoz. Külsőleg lehet, hogy semmi változás az elmúlt évekhez képest. 
De, mert komolyan vettük az adventet, bensőnkben mégis gazdagab-
ban érkezünk meg. Nekünk nem csak nyakunkon a karácsony, hanem 
a szívünkben is. – És ez a lényeg! 

 
 
 

Áldott Karácsonyt kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

December 24, hétfő, 6 óra: + Anna és József szülők, + József férj, 
+ József testvér 

December 25, kedd, Urunk születése, Karácsony 
0 óra: A Plébánia híveiért 
7 óra: Élő családtagok 
8.30 óra (Bazita): Család élő és + tagjai 
10 óra: + János édesapa, nagyapa 
18 óra: + Mária édesanya 

December 26, szerda, Szent István első vértanú,  
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: +István férj, édesapa, + Lajos és Margit szülők, nagy-
szülők 
18 óra: + Gyula 

December 27, csütörtök, Szent János apostol és evangélista, 18 
óra: + Szülők, testvérek és férj 

December 28, péntek, Aprószentek, vértanúk, 18 óra: + Gizella 
édesanya és nagyszülők 

December 29, szombat, Becket Szent Tamás püspök és vértanú, 7 
óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 

December 30, A Szent Család: Jézus, Mária és József 
7 óra: Család élő és + tagjai 
8.30 óra (Bazita): A Plébánia híveiért 
10 óra: Varga, Kéry és Molnár család élő és + tagjai 
18 óra: + László férj, édesapa, + szülők 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Ferencz Tibor: 2018. december 21. 

Nyugodjék békében! 

 

December 24-én, hétfőn reggel 6 órakor lesz az utolsó hajnali 
szentmise. Ezen a napon a gyerekek karácsonyi pásztorjátéka 15.30 
órakor lesz a plébániatemplomban. Az éjféli szentmise előtt 23.30 
órától karácsonyi koncertet ad Dankos Attila orgonaművész és temp-
lomunk kórusa.  

Karácsony napján vasárnapi rend szerint, Karácsony másnapján vi-
szont csak 10 és 18 órakor lesz szentmise plébániánkon. 

 


