Advent utolsó hetében hétfőn és kedden is lesz még rorate szentmise. Adventi készületünk célegyenesénél is várjuk mindnyájukat, különösen a szünetidőt töltő tanulóifjúságot!
December 23-án, hétfőn 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez és
takarításához kérjük a Testvérek segítségét. Ez alakalommal férfiakat is várunk
a fenyőfák befaragásához!
Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán, illetve a hírlevélben
olvasható. Tájékoztatjuk a kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs
hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket
elérni.
December 27-én folytatjuk imaiskolás találkozónkat. 17 órától várunk mindenkit a szentírás üzenetének személyes feldolgozására!
28-án, szombaton, Aprószentek ünnepén, a reggeli szentmisét követően
szentségimádást tartunk az életért, könyörögve a meg nem született gyermekekért és mindazokért, akik érintettek ebben.
A jövő vasárnap, december 29-e, a Szent Család ünnepe. A szentmisék után
áldásban részesítjük a családokat. A 10 órai szentmisére különleges módon is
várjuk a családokat.
Az a nap egyben a bazitai templom szentségimádási napja. A szentségkitétel délelőtti szentmisét követően lesz, majd 15.30-tól szentségeltétel. Kérjük,
hogy aki szívesen vállalna csendes jelenlétet a templomban, szíveskedjék a
sekrestyében jelentkezni!
Január 1-jén Mária istenanyaságát ünnepeljük, amely napon szentmiselátogatási kötelezettségünk van. Reggel 7 órakor nem lesz szentmise, csak 10
órakor és 18 órakor. Bazitán 12 órakor lesz ünnepi szentmise.
Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében.
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.
Plébániánk 2020-as falinaptára Böjte Csaba idézetekkel az újságos asztalról
megvásárolható. A naptár előállítási költsége 1500 Ft. Két fajta karácsonyi
gyertya is vásárolható a bejáratnál elhelyezett kis asztalról. Figyelmükbe ajánljuk továbbá Barsi Balázs atya 2 könyvét, az Adventben élünk és a Gyermek
született nékünk! című kiadványokat. Mindkettő megvásárolható az újságos
asztalról.

Plébániai Hírlevél
2019. december 22.
Advent 4. vasárnapja

Karácsonyi üdvözlőlap gyanánt

Micsoda forgalma lehetett hajdanában a Postának! Emlékszem rá, hogy
nem is olyan nagyon régen, mikor még gyerek voltam, ilyenkor, ünnepek előtt,
tucatszám kaptuk a képeslapokat. Hol szépen díszített lapot, hol már-már inkább giccsesen kipingált kártyát, máskor valamely kisgyermek által saját kézzel
rajzolt, de mégis szépnek látott ákombákomot küldött egy ismerős. Az előlapon, a kép alatti felirat hol cirádás, hol egyszerű, máskor sablonos, vagy kifejező volt.
Na és a bélyegek! Nem nagyon értettem a bélyegekhez, de némelyik közülük igazán szép és tetszetős tudott lenni. Így karácsonyra a Posta is kitett magáért, akármilyen pecséttel nem csúfíthatta el a szebbnél-szebb képeslapokat.
De lehetett akármennyire is egy stílusú, vagy éppen ugyanolyan a kép, hivalkodó, vagy szolid a díszítés, mégsem volt két egyforma levél. Mert a hátulján az írás egyedi, személyre szabott, személyes volt. Emlékszem, hogy már

előre várt, gyöngy betűs volt mindig az, aminek az alján, aláírásként ez állt:
Mama.
De mára mindezek már talán teljesen el is tűntek. Dobunk egy sms-t, rá
írunk a másikra „fészen”, vagy mint most én is, begépelek valamit, oldalakat
írunk tele és egy kattintással elküldjük sokaknak. A személyesség kezd kikopni
ebből is. Cégek, munkahelyi kollektívák, osztályközösségek, kiscsoportok mindenki megszervezi már jóval karácsony előtt a maga kis karácsonyát, protokollból körbeküldünk sokfelé, sokaknak, valami karácsonyi üdvözlőkártyát, de
aztán ennyi.
Ezen valószínű változtatni nem tudunk, és lehet, hogy nem is kell. De tudunk tenni lépéseket afelé, hogy legyen pár ember, akiknek személyesen is
mondunk, írunk valamit.

Áldott Karácsonyt kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!
Ünnepi miserend:
December 24, kedd
6 óra: roráté szentmise
16 óra: gyerekek pásztorjátéka
23.30: Karácsonyi koncert

December 28, szombat,
Aprószentek
7 óra: szentmise
7.45 óra: szentségimádás az életért

December 25, szerda,
Urunk születésének ünnepe
0 óra: éjféli szentmise
7, 10 és 18 óra: ünnepi szentmise

December 29, vasárnap,
Szent Család ünnepe
7, 10 és 18 óra: ünnepi szentmise

December 26, csütörtök,
Szent István vértanú ünnepe
7,10 és 18 óra: ünnepi szentmise
December 27, péntek,
Szent János apostol ünnepe
18 óra: szentmise

December 30, hétfő
7 óra: szentmise
December 31, kedd
16 óra: év végi hálaadó szentmise
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és
szentségimádás
Január 1, szerda,
Mária istenanyaságának ünnepe
10 óra és 18 óra: ünnepi szentmise

Anyakönyvi hírek
Temetés
Simon László: 2019. december 20.
Tamási István: 2019. december 20.
Nyugodjanak békében!

INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 23, hétfő, 6 óra: Marx család élő tagjai
December 24, kedd, 6 óra: + Munkatársak
December 25, szerda, 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, nagymama, testvér (+5.évf.)
December 26, csütörtök, Szent István első vértanú
7 óra: + Ilona feleség
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + István férj, édesapa, nagyapa, + Lajos és Margit szülők,
nagyszülők
18 óra: + Edina (+ 4. évf.)
December 27, péntek, Szent János apostol és evangélista, 18 óra: +
Édesapa, + János és Lujza szülők
December 28, szombat, Aprószentek, vértanúk, 7 óra: + Gizella édesanya és nagyszülők
December 29, Szent Család ünnepe
7 óra: + Károly és Ilona szülők
8.30 óra (Bazita)
10 óra: Kéry, Varga és Molnár család élő és + tagjai
18 óra: + Gyula, + Ida, + nagyszülők
Ma, az esti szentmisét követően Szent Rita közbenjárását kérő imaalkalmat tartunk, ha tehetik, tartsanak velünk! Imaszándékot és megáldandó
rózsát hozzanak magukkal!

