Adventben sok programra várjuk a kedves testvéreket. December 8-án a
10 órai szentmisét követően Szent Miklós látogat el templomunkba. 14én buszos zarándoklatot szervezünk Rábakethelyre, Boldog Brenner János
vértanúságának helyére. Indulás 17.30-kor, Jelentkezés a plébánián! December 15-én délután tartjuk Adventi lelki napunkat, este 19 órától pedig
a Karitász javára ad jótékonysági koncertet a Liszt Ferenc Iskola Régi Diákok Kórusa. December 23-án ünnepi előkészületekhez kérjük a Testvérek
segítségét.
Plébániai Karitász csoportunk a helyben élő rászoruló családok javára
adventi adománygyűjtést szervez, amely során tartós élelmiszer és pénzadománnyal segíthetünk. Minden adományt a templomban lehet leadni.
Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét!
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön a
roráte mise után imaóra papi hivatásokért, pénteken szintén a roráte
misét követően lesz szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
Plébániánk a Verbum Dei közösséggel közösen januártól kezdve 5 alkalomból álló programot hirdet Az Eucharisztia iskolája címmel. Minden
hónapban egy szombaton alkalom nyílik, hogy a részvevők elmélyítsék
tudásukat, hitüket és lélekben készüljenek a Nemzetközi Eucharisztikus
Kongresszusra is. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók. A program előzetes jelentkezéshez kötött, melyet a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében tehetnek meg a jelentkezők.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Minden
adományt hálásan köszönünk!
Az Egyházmegye egylapos falinaptára, a Martinus újság novemberi
száma és jövő évi Katolikus Kalendárium az újságos asztalról megvásárolható. Megjelent plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma, amely templomunk jubileuma alkalmából bővített oldalszámmal
számol be a templom 15 évével kapcsolatban. A kiadvány megvásárolható az újságos asztalról. Köszönet mindazoknak, akik fényképekkel, vagy
visszaemlékezésükkel segítettek bemutatni a templom felépülését.
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Plébániai Hírlevél
2019. december 1.
Advent 1. vasárnapja

Lila köd, amit az advent harmatoz

Amikor fiatal az ember, hajlamos arra, hogy szerelmesként lila ködben
lássa a világot. Nem hajlandó tudomást venni azokról a hétköznapi
kérdésekről, amelyeken máskülönben fennakadott volna. A szerelmes
ember környezete majd falra mászik, míg a mai korok Rómeói és Júliái
fittyet hánynak feladatokra, szabályokra, mert ők most éppenséggel
szerelmesek és mindent lefátyolozva, lila ködtől elhomályosítva látnak. És
a környezetük csak reméli, hogy mielőbb elszáll ez a lila köd, hogy végre
reálisan lássanak, ne hormonoktól elbódítva, hanem kiismerve, vagy
inkább megismerve a másikat, józan döntést hozzanak.
Az adventi lilában van valami hasonló, de sok mindenben különbözik is.
Lila a koszorún a gyertya, lila a miseruha és a minisztránsok skapuláréja, a
templomi terítők, szinte minden Még talán a Milka csoki csomagolása is
lilábbnak tűnik… DE ez a sok lila nem torzítja a valóságot, nem gátolja
annak megismerését, nem elfedi, hanem sokkal inkább élesít, fókuszál,

letisztáz és világossá tesz.
Adventkor ennek a lilába burkolózásnak megvan az a sajátos jelentése,
amit azzal, hogy már minden karácsonyi fényben úszik, kezdünk
elfelejteni. Az adventi gyertyafény, nem karácsonyi fény! Advent lilája a
bűnbánat tartás színe, a lelki készületé, hogy karácsonykor tényleg ránk
ragyogjon Krisztus fénye.
De a mi adventi lila ködünket a környezetünk, a világ ugyanolyan
hóbortos dolognak látja, mint a fiatalok szerelmi lila ködét. Csak amolyan
vallási túlbuzgóságnak, lelkendezésnek, múló érzelmi fellángolásnak
tartják. És, mint ilyent, egy kicsit talán meg is veti, le is nézi. „Majd
elmúlik! Majd abbahagyjátok! Majd belátjátok, hogy ennek már rég nincs
semmi értelme!”- gondolják.
De el kell, hogy mondjuk, hogy furcsa módon pont az adventi lila
ködben látunk tisztán, élesen és világosan. A közutakon, vagy
légiforgalomban, hajózásban, és egyáltalán a közlekedésben a ködöt
akadálynak tekintjük. Az adventi lila köd bennünket nem akadályoz, nem
gátol, hanem segít. A mi adventi koszorúnk négy gyertyája a mi adventi
ködlámpánk. Az adventi ködlámpánk vasárnapról vasárnapra nagyobb
fényt adó kis lángja világít nekünk is előre, de világít hátra is, a mögöttünk
lévőknek. Ez segít abban, hogy egyszer majd, kb. négy hét mulva igazi
karácsonyunk legyen. Akinek nincs adventje, nem lesz karácsonya se!
De hogyan mondjuk el mindenkinek, hogy ez nekünk nem csak egy
hóbort, nem nosztalgiázás, hanem külső és belső készület karácsony
ünnepére?
Családi körben adventi koszorú kötése, annak elhelyezése a háznak
azon pontján, ahol közösen össze tudunk gyűlni, és pl. esténként
meggyújtani a koszorú gyertyáit, elmondani kicsiknek és nagyoknak, hogy
mindennek mi az értelme; és imádkozni. Elmondani Istennek esteleg azt,
hogy milyen karácsonyra vágyom. Nem az ajándékok szintjén, hanem
abban az értelemben, amit Isten kegyelme hozhat meg.
Én is részt veszek a Kertvárosi mindenki karácsonyfájánál az
ünnepségen. Jöjjünk el minél többen ma délután 15 órára! De missziós
terepre megyünk, adventi gyertyát gyújtunk, koszorút áldunk meg. Sokan
még nem akarnak különbséget tenni advent és karácsony között. Pedig
fontos! Segítsünk a környezetünknek ebben az adventi időszakban azzal,
hogy újra felragyogtatjuk az adventi lila ködbe burkolózás varázslatos
voltát. Segítsük őket, beszéljünk nekik arról, hogy miért jó, miért fontos az
adventi készület!

Anyakönyvi hírek
Temetés
Szente Zsigmondné Kozma Emerencia: 2019. november 27.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
December 2, hétfő, 6 óra: + Családtagok
December 3, kedd, Xavéri Szent Ferenc, 6 óra: + Juranits László
December 4, szerda, Damaszkuszi Szent János áldozópap és egyháztanító, 6 óra: Mária Légió élő és + tagjai
December 5, csütörtök,
6 óra: + Margit és Jolán testvérek
12.00 óra: Kellner Tiborné Pap Mária Magdolna temetési szentmiséje
13.30 óra: Jenvay Lóránt Kálmán temetési szentmiséje
December 6, péntek, Szent Miklós püspök,
6 óra: + Ibolya
December 7, szombat, Szent Ambrus püspök és egyháztanító 6 óra: +
József férj, édesapa
December 8, Advent 2. vasárnapja
6 óra: + Mária és Sándor szülők
8.30 óra (Bazita): + Sándor és Teréz szülők
10 óra: + József férj, édesapa, nagyapa (+3.évf.)
18 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya
Hivatali időben lehetőség van szentmise szándékok előjegyeztetésére
a 2020. januártól júliusig terjedő időszakra.
Ettől a vasárnaptól minden reggel 6 órától roráté szentmisék lesznek, így
az adventben 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 vállalja!

