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December 6-át mindig nagyon várjuk, hiszen ezen az estén valaki sok-sok finomságot rejt a jó gyerekek
csizmájába. Régen Myra városában egy jószívű püspök lepte meg a szegényeket titkos adományaival. 

Tedd sorba a betűket a cukorkák növekvő száma szerint, s összeolvashatod, ki volt ez az adakozó, ked-
ves szent!

December 24-én van Szenteste. Azért szent szá-
munkra ez a nap, mert ekkor ünnepeljük az Úr Jézus
születésnapját.

Biztos jól ismered a történet minden részletét, így
ki tudod választani a helyes a válaszokat.
A mellette lévő betűkből megtudhatod, mibe fek-
tette Mária a Gyermeket.

Miklós püspök
egykor régen, 
segített a 
szegény népen.
Őt dicsérte 
koldus, árva, 
emlékezzünk 
jóságára!

Hol született Jézus?

Milyen épületben?

Hogy hívták a nevelőapját?

Kik látogatták meg először?

Kiktől kapták a hírt?

B – Názáretben

Á – istállóban

SZ – József

CS – napkeleti bölcsek

L – angyaloktól

J – Betlehemben

Ö – palotában

L – János

O – pásztorok

Ő – hírvivőktől

A kis Jézus születési helyét egy különleges
természeti jelenség is megmutatta.

<- Satírozd be sárga színnel a kicsi ponttal
megjelölt  mezőket, akkor Te is meglátod,
mi volt az!
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A címben szereplő szó olyan fogalom, amit a kicsik
még nem értenek, a felnőttek meg beleborsóznak

már abba is, ha csak rágondolnak… Mert sohasem egy-
szerű dolog mérlegre tenni önmagunkat, a munkánkat,
életünket és mindazt, amit magunk mögött tudunk már.
Pedig novemberben lezárul ez az egyházi év, december
végén pedig a polgári év is véget ér. És mint ilyen forduló-
pontok arra köteleznek mindenkit, hogy egy kicsit ma-
gunkba tekintsünk: Ha számot kell adnom az elmúlt
egyházi évről, a mögöttem hagyott polgári esztendőről,
akkor vajon meg tudok-e állni Isten előtt?

A Szentírás is beszámol arról, hogy van, amikor az úr
azt mondja intézőjének, hogy „adj számot intézőséged-
ről!” Ebben pedig nem csak az a puszta elszámoltatás
van, hogy nyereséges volt-e az év vagy sem, hogy vas-
tagodott-e a pénztárca, hogy a bankszámla egyenleg
szépen mutat-e, hogy a statisztika és az ilyen-olyan
mérleg kedvező képet fest-e. A számadás arról is szól,
hogy miként viszonyultam mindahhoz, amit rám bíztak.
Mert lehet valami nullszaldós, vagy éppen mínuszos, de
attól még esetleg mi megtettük a magunkét, szorgalmas
és lelkiismeretes munkával próbáltunk eredményt el-
érni. És ez a fontos: egyenes gerinccel, nyílt tekintettel
tudok-e odaállni embertársaim és Isten elé!

Az elszámolás, és elszámoltatás sohasem leszámolás.
A zárszámadás néha olyan mumus, amitől ódzkodunk,
mert mintha egy kis számonkérés „szaga” lenne. Pedig
meg lehet közelíteni úgy is: ez annak az ideje, amikor
ismét bebizonyíthatjuk, hogy méltók vagyunk arra a bi-
zalomra, amit Isten belénk helyezett. Életünk Ura,
mennyei Atyánk, most ismét büszkén tekinthet ránk,
gyermekeire, és talán ránk is igaz lesz: „Jól van, te hűsé-
ges, derék szolga – mondta neki ura. – Minthogy a kevés-
ben hű voltál, sokat bízok rád: menj be urad örömébe” (Mt
25,21)! Na, de ezzel nincs ám vége, mert akkor jövőre
majd ezzel a „sokkal” is el kell tudnunk számolni…

József Attila Számvetés című versében a rá jellemző,
mélabús szavakkal fogalmazza meg, miként látja önma-
gát és életét: 

Ettem-ittam fekete, undok 
mocskot és csípős trágyalevet; 
ember vakmerőbb nem lehet. 
Ám eddig sohasem voltam boldog. 

Ebben a megváltott világban 
egy pillanatom nem volt nemes; 
sem langyos, édes, kellemes, 
mint disznónak a pocsolyában. 

Engem sunyiságra oktat 
az erkölcs. (Rólad is ezt hiszem.) 
Huszonnyolc éve éhezem. 
Rajtam már csak a fegyver foghat. 

Ezért ülnek oly sötét dolgok, 
oly hatalmak a szívemen, 
hogy szorong lágy arcú kedvesem, 
ha ránézek; pedig mosolygok. 

Komor ég alatt üldögélek, 
mint hajléktalan a híd alatt. 
Mindentől fölmentem magamat, 
mert nem lesz utolsó ítélet.

Nem ez lenne az a kívánt lelkület, ahogyan nekünk
bele kellene mennünk a közelgő adventi időszakba és
megérkezni karácsonyhoz, vagy átlépni az új év küszö-
bét. A legszebb zeneművek azért lettek olyan maradan-
dóak, mert nem csak a felütés, nem csak a nyitány, nem
is csupán a zenei mű törzsrésze, hanem a zárása is szép,
illő. Ideje megkomponálni nekünk is egy olyan szimfó-
niát, amelyben a zárások is kiegyensúlyozottak, előké-
szítenek minket és lendületet adnak egy újabb szakasz
megkezdéséhez.                                                      János atya

Karitász csoportunk
iskolakezdési akciója
A z idei tanévkezdés előtt összesen 32 családban

élő 63 fő rászoruló tanulónak tudtuk az iskola-
kezdését segíteni. Karitász csoportunk 220.000 Ft ér-
tékben vásárolt ajándékutalványokat, amelyen iskola-
szereket vásárolhattak az adományozott családok. Ezen
felül a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász is támo-
gatta a plébániánk területén élő szociálisan rászoruló
családokat, és 135.000 Ft értékben adott tanszerekre
beváltható Erzsébet utalványt, továbbá két olyan csa-
ládnak nyújtott pénzbeli támogatást, amelyben több is-
kolás gyermeket nevelnek.  

A Karitászt és a támogatott családokat segítette a Za-
lapapír Kft. Papirus Írószer Szaküzlete azzal, hogy a Ka-
ritász részére ajándékutalványokat készített, és 20%
kedvezményt biztosított a Karitász csoportunk által
adományozott utalványokon vásárolt tanszerek árából. 

Az idei évben minden családot meglátogattunk, és
személyesen vittük el az Egyházmegyei Karitász és az
Önök adományát.  

Hálás köszönet mindazoknak, akik támogatták imá-
val, adománnyal, munkájukkal akciónkat!

Sárközi Violetta
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Ministránstalálkozó Rómában
I dén nyáron talán az egyik legnagyobb élményem

Róma és a ministránstalálkozó volt.

Július 28-án reggel, amikor felszálltam a buszra, még

eléggé kételkedtem abban, hogy ezalatt a hat nap alatt

meg tudom találni mind a fiúkkal, mind az atyákkal a

közös hangot. Az utazás bár lassan telt, nem volt unal-

mas. Néha megálltunk, imádkoztunk, beszélgettünk,

vagy éppen szunyókáltunk. Az egyik olasz benzinkúton

négy csoportra oszlottunk, mindegyik csoportot egy-

egy kedves papnövendék vezette. Bár már rögtön a szlo-

vén-olasz határ után láthattam messziről a tengert, az

igazi panorámára és a fürdésre még egy kicsit várnom

kellett.

Késő este érkeztünk meg a szállásra, ahol 5 fős csapa-

tokat alakítottunk, majd az összes csapat elfoglalhatta a

szállását.

Korán hajnalban már meg is kóstolhattuk az olaszok

reggelijét, amit sajnos nem az adagok nagysága, hanem

inkább annak túlzott édessége jellemez. Mivel nagyon

messze voltunk a belvárostól, ezért jó sokat kellett a vo-

naton ülnünk, mire beértünk az igazi, jellegzetes és gyö-

nyörű római városközpontba. Sajnos az olasz fővárost

nagyon jól jellemzi a tömegközlekedése. Rengetegen

vannak mindenhol, nagy a tumultus. Szerencsére nem

volt gondunk a tömeg adta problémákkal. 

Az első napot rögtön a Szent Péter-bazilika megtekin-

tésével kezdtük. A gyönyörű bazilika egészen magával

ragadott a hatalmas méreteivel és a csodálatos kupolá-

jával, ahonnan gyönyörű kilátás volt Rómára. A rövid

ebédszünet után a vatikáni Szent Anna-templomban vet-

tünk részt szentmisén, majd az Angyalvárat látogattuk

meg. A legemlékezetesebb dolog viszont délután volt,

hiszen élőben láthattam Ferenc pápát. Igaz, nem olyan

nagyon közelről, de láthattam. Nagy élmény volt.

A maradék három napot az antik Rómára fordítottuk.

Megnéztük többek között a Colosseumot, a Forum Ro-

manumot, a Circus Maximust, a katakombákat, a város-

házát és még természetesen a Trevi-kutat is. Ezen kívül

kedden magyar misén vettünk részt a Szent Ignác-temp-

lomban, kipróbálhattuk a jellegzetes olasz ételeket is (ki-

csit elegünk is lett a sok tésztából), és természetesen fü-

rödtünk a tengerben.

A legnagyobb élményem talán a szerda estéhez köt-

hető. Addigra már a csapat eléggé összerázódott és

ennek a baráti légkörnek, valamint a gyönyörűen kivilá-

gított Szent Péter térnek köszönhetően egy nagyon

szép és emlékezetes fél órát tölthettem el a bazilika

előtt.

A hazautazás már talán nem is volt olyan nehéz. Köny-

nyen elviseltük a fáradtságot és az órákon át tartó dugót

is, és szerencsésen hazaérkeztünk.

Nagyon hálás vagyok János atyának és Józsi atyának,

hogy bevállalták ezt a zarándoklatot velünk, és még

azért is, mert mindig kedvesek és megértőek, igazi ba-

rátok voltak. Remélem, hogy nem ez volt az első és az

utolsó alkalom, hogy együtt lehettünk a csapattal. Na-

gyon jól éreztem magam és erre az egy hétre egész éle-

temben biztosan emlékezni fogok.

Vissi András
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E lőször nem hittem a fülemnek mikor Robi atya

megkérdezte tőlem, hogy szeretnék-e menni Ró-

mába. Kértem tőle egy kis gondolkodási időt, hogy át-

gondoljam ezt az egészet és engedélyt kérjek szüleimtől.

A válasz természetesen igen lett és megkezdődött a ké-

szülődés egy igencsak izgalmas útra.

Reggel nagyon korán indultuk, hogy legalább estére

odaérjünk a világ egyik legnagyobb és legszebb váro-

sába. De ne higgye senki, hogy unalmas volt a kb. 13 órás

út. A buszon már elkezdődtek a programok. Persze nem

fakultatívak voltak és nem is székfoglalás volt, hanem

ima, zsolozsmázás, alvás – utóbbit sokan művelték főleg

elindulás után és estefelé.

A szállást faházakban oldottuk meg. Szerencsére a

tengerhez közel volt mindenki kunyhója és ezt ki is

használtuk egyszer s másszor. 

Róma igazán csodálatos város és nem csak azért mon-

dom, mert engem megfogott, sőt szinte már megérin-

tettek az antik értékek és csak ámultam és bámultam,

hogy mennyi épület milyen jó állapotban megmaradt –

a mi várainkhoz képest.

A Vatikántól mindössze egyetlen fal választja el. És

mint sokan tudhatják, itt találkoztunk a földi halandók

keresztény vezetőjével, Ferenc pápával. Természetesen

erre délután került sor, de nem akartuk, hogy csak teljen

az idő, ezért még délelőtt bejártuk a Szent Péter teret

és a bazilikát. Nagyon jó túra volt végig sétálni a bazilika

több száz lépcsősorát, emeletét és folyosóját. De nehogy

azt higgye bárki is, hogy olyan könnyű bejutni ide. Mivel

minden országból jöttek ministránsok éppen ezért a ha-

talmas tömegben nehéz volt mozogni mivel a rendőrök

igen alaposan átvizsgálták az embereket és csomagjaikat.

De ha valaki bejutott, akkor szabadon tudott mozogni,

pláne ha korán beért. Sajnos nem mindenki tudott a

korláthoz közel jutni, így volt, aki nem láthatta túl kö-

zelről a pápát.

A többi napok programjai sokkal intenzívebbek, élve-

zetesebbek és érdekesebbek voltak – mint ugye a sorban

állás. Volt, hogy bazilikákat vettünk szemügyre, de a

nemzeti mise is igazán tetszett és a fürdés a tengerben

egy örök élmény maradt számomra. 

Örülök, hogy el tudtam ide jutni és köszönöm Molnár

János atyának, hogy vigyázott ránk, köszönöm Vissi

Andrásnak, hogy eljött és osztozhattunk az élmények-

ben, valamint köszönöm minden ministráns társamnak,

aki ott volt, hogy megismerhettem őket és új barátokra

tehettem szert, valamint külön köszönet Kürnyek Ró-

bertnek, mert nélküle nem lett volna ilyen nagyszerű él-

ményem.

Benkő Roland
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O któber 7-én a kertvárosi általános iskolák ne-
gyedik osztályos tanulói közül 46 fő járult első

szentáldozáshoz. Az első gyónás és az ünnepi szent-
mise élményeit osztották meg velünk a gyerekek:

Nagyon jó élmény volt az elsőáldozás. Kicsit izgultam,
de felemelő érzés volt Jézussal találkozni. Vártam már és
sokat gyakoroltunk a szentmisére. János atyától kaptunk
rózsafüzért. Nagyon szép volt és sokan voltak. (Füzesi
Dávid)

Nagyon jó volt, hogy magamhoz vettem Krisztus testét.
A gyónásnál kicsit izgultam, de amikor bementem, min-
dent szépen elmondtam és utána jó volt megszabadulni
a bűnöktől. Tetszett, hogy a barátaim is ott voltak és
együtt áldoztunk. (Kiss Bálint)

Elmondhatatlan érzés volt, hogy Isten a lelkemben van
és úgy érzem, hogy jobb az élet. (Baksa Jázmin)

A gyónás és az áldozás életem legszebb napjai voltak.
A világ legjobb érzése volt találkozni az Úr Jézussal.
Sosem felejtem el ezt az élményt. (Kálmán Luca)

Nagyon örülök, hogy elsőáldozó lehettem és bűneimet
meggyónhattam. Isten gyermekeként erre lehetőség van.
Nagyon jó érzés, hogy Jézus testét magamhoz vehetem.
(Kovács Kíra, Paulik Terézia)

Szerintem nagyon jó volt ez a nap. Remélem, sokat fo-
gok imádkozni és gyónni. Végre megkóstolhattam Isten
kenyerét. Megígérem, hogy sokat megyek misére, hittan-
órán figyelek és tanulok. (Szila Magda)
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Boldog születésnapot,
Égi Édesanyánk!

M indig nagy öröm számomra, ha zarándokútra

kelhetek. Ez a mostani különösen kedves volt,

hiszen egyben születésnapot is ünnepeltünk a Kertvá-

rosi Rózsafüzér társulat tagjaival. Sokakat nem ismertem

személyesen, így ez külön öröm volt, hogy találkozhat-

tunk.

János atya indíttatására kezdtük el a zarándoklat szer-

vezését a pusztacsatári Szűzanyához.

Hamar megtelt az autóbusz, és örömmel a szívemben

várakoztam az indulás napjára. 

Égi Édesanyánk hívott, és várt bennünket! 

Palástját borította ránk, még a nap is ránk mosolygott.

Kicsit aggódtunk, hogy milyen idő lesz – hiszen napok-

kal előtte esett az eső. Ó, milyen kicsi a hitünk! Nem bíz-

tunk kellőképp a Vendéglátónkban!

Imádsággal keltünk útra, mert mit is adhatnánk mást,

mint szeretetünket, a szívünket és imáinkat!

Rózsafüzérből fontuk imádság koszorúnkat, melyet

nagy szeretettel adtunk át Szűzanyánknak, hálából

anyai szeretetéért, gondoskodásáért! Mert mit is adhat

egy gyermek szeretett Édesanyjának?

Őszinte, szívből fakadó ölelést, szívből jövő imádságot,

önmagát…

Megérkezvén az erdőben álló kis kápolnához, már

több zarándok testvérünk ott imádkozott. Sokan, sok

helyről érkeztünk, hogy együtt imádkozzunk.

Volt lehetőség szentgyónásra, lelki megtisztulásra.

A helybéliek szorgos munkáját dicsérte a feldíszített

oltár.

A legszentebb áldozatot András atya mutatta be. Prédi-

kációjában feltett egy fontos kérdést: mennyi időt töltünk

el a barátainkkal, akik kedvesek számunkra? És mennyi

időt adunk Istennek? Adunk-e Istennek időt napjainkban,

vagy sajnáljuk azt a napi 10-15 percet, amit imádságban

töltünk? Elszégyelltem magam, mert annyi hiábavalóság

van az életemben, amire időt pazarolok, ahelyett, hogy

azt Szűzanyával vagy Szent Fiával tölteném el.

A szentmise után körmeneten vettünk részt, majd há-

laadásként a Loretói litániát imádkoztuk.

Hamar elszaladt ez a pár óra, amit együtt töltöttünk.

Ahogy a Tabor hegyen a tanítványok megfogalmazták:

„Uram, jó nekünk itt lenni”, az én szívemben is ez vissz-

hangzott! Ahogy hazafelé tartottunk, mindenki arcán

ott ragyogott valami csodálatos fény, öröm és lelki bé-

kesség! Mi kaptunk ajándékot Szűzanyánktól, az Ő vég-

telen, tiszta, anyai szeretetét!

Boldog születésnapot, Égi Édesanyánk!

Tausz Rózsa

„Szűz szülője Istennek…”

S zűz Mária születésének liturgikus ünnepét a
pusztacsatári kegyhelyen élhettük át ötvenöten

a kertvárosi plébánia hívei közül.
A kilépés hétköznapi életünk kereteiből, most tér-

ben és lélekben is megtörtént. A természet megbon-
tatlan békéje, az erdő óvó csendje adta a „hátteret” a
belső imádsághoz. Közösen mondtuk a Rózsafüzért,
így elmélkedve Szűz Mária életének egy-egy esemé-
nyén. A szentmise szónoka, Takács András atya, pedig
úgy fűzte tovább ezeket a gondolatokat, hogy a világ
NAGY eseményeit miként vonatkoztathatjuk a „mi”
kis életünkre. Szívből jövően tolmácsolta a felhívást:
„Kezdjünk szeretni!”, mert a szeretet gyógyít, közös-
séget teremt és nyitottá teszi az emberi szívet.

„Ne engedjünk a gonosz lélek kísértésének!”, mert
az ellenkezést, széthúzást, nyugtalanságot kelt.

Kérjük Szűz Mária segítségét, hogy a Jó győzhessen
bennünk - buzdított az atya.

Az estét körmenet és litánia zárta.
Olyan békés volt kívül és belül minden, mintha a ké-

rések valóssá lettek volna.
Szűz Máriát egyik imánk a Föld reményének, s a

mennyek ékességének nevezi.
Úgy éreztem, a hazafelé vezető úton megértettem

ennek az imádságnak a folytatását:
„Ki kérte még segélyedet hasztalanul?
Ki távozott Tőled meghallgatatlanul? ...”
…a mi csoportunk biztosan nem! 
Köszönet a közösségnek, a szervezőknek, hála Isten,

„szűz szülőjének”.                                   Sárközi Violetta



A könyv az USA déli államába, a
forró Alabama Biblia-övezetébe, a
pünkösdista gyülekezetek földjére
kalauzolja el az olvasót. Romney
lelkész, Littletown gyülekezeté-
nek vezetője egy fajgyűlölettől
terhes, manipulált, zárt világot
épít fel, ahol a bűnöket Isten ne-
vében és Isten „pásztora” által
igazoltan követik el. A sodró len-
dületű, egyéni stílusú regényben

a lelkész lányával, Victoria Romneyval együtt éljük át a ha-
zugságokra épített világ visszáságait, kegyetlenségeit,
amelyre már csak a menekülés kétségbeesett válasza adha-
tó: „Mindegy hova, csak innen el!...”  De a remény soha nem
veszhet el, mint egy villogó neon-reklám úgy tűnik fel ne-
künk is a regény üzenete: „Robert Winston, a szeretet erő-
sebb a gyűlöletnél!”

Pete Polgár Máté, ahogy a kiadó fogalmaz „született elbe-
szélő”: első regénye akár egy hollywood-i forgatókönyv is le-
hetne a helyszín, a szereplők, a fordulatok tekintetében,
ugyanakkor az így tálalt erkölcsi üzenetek elgondolkodtatják
az olvasót a mai keresztény világunk felelősségéről.

Szerző: Pete Polgár Máté • Kiadó: Magyar Nyugat Könyv-
kiadó • Kiadás éve: 2018 • Oldalszám: 222 • Kötés: puhafede-

les • Ára: 2.580 Ft                                                       Varga Péter

Eseménynaptár
November 1, csütörtökön, Mindenszentek ünnepén a plébánia-
templomban 7 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30 órakor
lesznek szentmisék
November 2, pénteken, Halottak napján a plébániatemplom al-
templomában vannak szentmisék 7 órakor és 18 órakor. Ez a nap
egyben elsőpéntek, ezért imaóra lesz 17 órától
November 3, elsőszombaton reggel 6 órától a fatimai rózsafüzért
imádkozzuk el. Ezen a napon van a bérmálásra készülők lelki
napja
November 11. Tours-i Szent Mártonnak, Egyházmegyénk védő-
szentjének lesz az ünnepe
November 13. Fatimai engesztelő imanap. 16 órától fatimai ró-
zsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától pedig szentmise és
körmenet lesz
November 23. November hónap utolsó vasárnapját megelőző
pénteken lesz Imaiskola, amelyre várjuk mindazokat, akik vágy-
nak arra, hogy a Szentírás személyes átimádkozásával figyelje
Isten hozzá szóló üzenetét. 19 órától 24 órás Szentségimádás.
Az eseményt a Szent Márton Légió koordinálja
November 24-én 18 órától Egyházzenei előadás lesz a temp-
lomban: Horváth Gábor atya és dr. Kovács Szilárd orgonaművész
közreműködésével, amely a 19 órakor kezdődő koncerttel zárul
November 27-én, a hónap utolsó keddi imaórája közbenjáró
imával
November 28. A kertvárosi templom felszentelésének évfordu-
lója. Egyben Szentségimádási napunk
November 30-december 2. Adventi lelkigyakorlat a Mária Mag-
dolna templomban. Az elmélkedéseket dr. Székely János me-
gyéspüspök tartja. November 30-án és december 1-jén a 18 órai
szentmisében, december 2-án pedig a 10 órakor kezdődő szent-
misében hallhatunk gondolatokat
December 1-jén délután adventi koszorúkötésre várjuk a gyer-
mekeket, a kreatív felnőtteket
December 3-ától minden hétköznap reggel 6 órától lesz rorate
szentmise. Szerdán és szombaton gyertyák fényénél imádko-
zunk. A szombati rorate mise után szeretetvendégséget tartunk.
Vasárnaponként a reggeli szentmisék is 6 órakor kezdődnek
December 6-án, szerdán kezdjük el imádkozni a Brenner kilen-
cedet a vértanúsorsú lelkipásztor közbenjárását kérve
December 13-án, szerdán fatimai estét tartunk. 16 órától fatimai
rózsafüzér, 17 órától szentségimádás, 18 órától pedig szentmise
lesz
December 15-én Szombathelyen Brenner János atya ereklyéi-
hez zarándokolunk a minisztránsokkal
December 22-én, A Montessori óvoda gyermekei tartanak ün-
nepséget a templomban, 17 órai kezdettel
December 24-én, hétfőn, 15.30-kor kezdődik a plébániatemp-
lomban a gyerekek pásztorjátéka. 23.30-tól karácsonyi koncert-
tel készülünk Urunk születésének megünneplésére
December 25-én, Karácsony napján a vasárnapi rend szerint
lesznek a szentmisék. 26-án 8.30-kor Bazitán, 10-kor és 18 óra-
kor a plébániatemplomban lesznek a szentmisék
December 28-án, pénteken, Aprószentek ünnepén, 17 órától
szentségimádási órát tartunk az abortusz áldozataiért. Ugyan-
ezen a napon ismét lesz Imaiskola!
December 29-én, szombaton, a bazitai templom szentségimá-
dási napját tartjuk
December 30-án, Szent Család vasárnapján valamennyi szent-
mise után külön áldásban részesítjük a családokat
December 31-én az év végi hálaadás 16 órakor kezdődik. Ezen
a napon máskor nem lesz szentmise. 23.30 órától éjszakai zso-
lozsmára és szentségimádásra várjuk azokat, akik az Úr Jézussal
szeretnék befejezni az óévet és elkezdeni az újat!
Január 1-jén, hétfőn, a kötelező ünnepen reggel 7 órakor nem
lesz szentmise a plébániatemplomban, de 10 órakor és 18 órakor
igen. Ezen a napon Bazitán is lesz szentmise 8.30 órakor


