Ma van a bazitai templom szentségimádási napja. Szentmisét követően
lesz a szentségkitétel délelőtti, majd 15.30-tól szentségeltétel. Bátorítjuk
Önöket, hogy aki csak teheti, hosszabb-rövidebb időre betérve imádkozzon
plébániánkért, családjainkért!
Az év utolsó napján, kedden délután 4 órára várjuk a valamennyiüket,
hogy hálát adjunk az elmúlt év minden kegyelméért, ajándékáért, hogy a
bajoktól megmenekültünk és a lehetőségért, hogy valami szépet tegyünk
Istenért! Az éjszaka közepén pedig 23.30-tól lesz közös imádság, szentségimádás, majd egy kis ünneplés, hogy együtt köszönthessük egymást az újesztendő első perceiben.
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.
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön 17
órától imaóra papi hivatásokért, majd 18 órától szentmise, pénteken 17
órától szentségimádás, majd szentmise, szombaton pedig reggel 6 órától a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.
Január 6-án, hétfőn az Úr megjelenésének, Vízkeresztnek ünnepe lesz.
Ez a nap parancsolt ünnep, amikor Anyaszentegyházunk a hétköznap ellenére is szentmisére hívja valamennyi gyermekét. Szentmisék a plébániatemplomban reggel 7 órakor és este 6 órakor lesznek, Bazitán pedig 16. 30kor.
Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk
otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra
a plébánia hivatalban és a sekrestyében lehet feliratkozni.
A következő esztendő első félévére szentmise szándékok előjegyeztethetők a plébániahivatalban.
Még lehet jelentkezni Az Eucharisztia iskolájára. Ez az 5 alkalomból álló
programsorozat jó alkalom, hogy lélekben felkészítsük magunkat a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Részletek a hirdetőtáblán olvashatók.
Jelentkezni a plébánia hivatalban vagy a sekrestyében lehetséges.
Plébániánk 2020-as falinaptára Böjte Csaba idézetekkel az újságos asztalról megvásárolható.
Az Adoremus és az Élő Kenyér januári száma átvehető a sekrestyében.

Boldog Új Évet Kívánunk
plébániai közösségünk minden tagjának!

Plébániai Hírlevél
2019. december 29.
Szent Család vasárnapja

Családi kör – hogy a körből Isten se hiányozzon

„Este van, este van: kiki nyúgalomba! … ” – ismerős és csodálatos sorok
egy idilli légkörben bemutatott családi estéről Arany János tollából. Szent
Család vasárnapja is azt a célt hivatott betölteni, hogy a családról úgy beszéljen, mint valami vágyott és akart dologról, nem úgy, mint a társadalom
egy megtűrt része, amely kénytelen-kelletlen porszemként ott van a világ
nagy gépezetében és nem engedi bedarálni az embert az első pillanattól
fogva valami hatalmas masszába.
Van most már Család- és Otthonteremtési Kedvezmény, családbarát hitelfolyósítás, boltban óriásméretű termék „családi csomagolás” felirattal,

családbarát munkahely, család és karrier harmonizációs törekvés, család
éve, család…
Szinte mindennel kapcsolatba lehet hozni a családot. Ami szép is, kell is,
jó is, de…!
Most már kellene, hogy a családra családként tekintsünk! Ne pedig, mint
valami gazdasági fogás, lehetőség. Kétség kívül van a családnak ilyen vonulata is, de amiként Szent II. János Pál pápa mondta: „Család, légy, ami
vagy!” A családjaink családok legyenek, ne pedig gazdaságélénkítő eszközök! Egységes elv a gyermekek nevelésében, egységes értékrend, minél
nagyobb egység a házastársak és gyermekek között, de egység a generációk
között is.
Ehhez az kell, hogy kapcsolatba legyenek azzal, aki családnak gondolta el
őket, Istennel: A szentségi házasság nem csak egy papír, hanem kapcsolat
Ővele, eggyé válás az nem csak a hálószoba titka, hanem eggyé válni az
imában, a közös esti imádságokban, a gyónásban, a szentségimádásban, az
Egység Szentségének, az Oltáriszentségnek vételében. A családi kör Istennel nem bezárul, hanem teljessé lesz és nyitottá válik arra, hogy a gyermek
Jézus belépjen a családok életébe.
Köszönetnyilvánítás
Hálásan mondok köszönetet mindazoknak, akik időt, energiát nem sajnálva, áldozatot hoztak egyházközségünkért, hogy még bensőségesebben
tudjuk megünnepelni karácsony szent ünnepét. Ki szeretném emelni a
templomtakarítók, sekrestyések áldozatos, csendes munkáját, akik nem
egyszer külön áldozatot hoztak, hogy szép és rendezett legyen az Isten háza.
Köszönet illeti azokat is, akik a zöldágakkal és virágokkal való díszítést
végezték.
Köszönjük a Településrészi Önkormányzatnak az ünnepi előkészületekhez nyújtott támogatásukért!
Köszönjük az idei felajánlóknak, akik fenyőfát adományoztak közösségünknek és azoknak, akik ide is juttatták azokat a fákat. Idén egy egervári
családtól és egy kustánszegi vállalkozótól kaptunk karácsonyfának való
örökzöldet. Isten fizesse meg nagylelkűségüket!
Köszönjük az adventi gyűjtésre felajánlott adományaikat és a Karitász önkénteseinek munkáját, akik el is juttatták a segítséget a rászorulóknak!

Köszönjük a kántoroknak, énekeseknek, zenészeknek a szolgálatukat, akik
advent és az ünnepek idején plusz áldozatokat vállaltak, hogy még emelkedettebbek legyenek az ünnepeink!
Köszönjük mindazok imádságát, akik március 25. óta, 9 hónapon keresztül
imádságaikban hordoztak egy születés előtt álló kisbabát! Valamint mindazok
fohászait, akik az advent folyamán imával kísérték plébániánk tagjait!
Köszönjük a Rendért Polgárőr Egyesületnek a közreműködést, hogy zavartalanul ünnepelhettünk!
Anyakönyvi hírek

Keresztelő
Tótmárton Eszter: 2019. december 28.
Isten hozta közösségünk új tagját!
Temetés
Varga Károlyné Cziráki Lídia: 2019. december 23.
Nyugodjék békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 30, hétfő, Karácsony nyolcada, 7 óra
December 31, kedd, Karácsony nyolcada, 16 óra: A Plébánia híveiért
Január 1, szerda, Szűz Mária, Isten anyja
7 órakor nincs szentmise!
10 óra: Élő családtagok
12 óra (Bazita)
18 óra
Január 2, csütörtök, 18 óra: + László
Január 3, péntek, Jézus Szent Neve, 18 óra
Január 4, szombat, 7 óra: + Szabolcs
Január 5, Karácsony utána II. vasárnap
7 óra: Hálából a Szűzanyának, + László és élő felesége,
8.30 óra (Bazita)
10 óra: + Korpics László férj, édesapa, nagyapa
18 óra: + Imre férj, édesapa, nagyapa (+10 .évf.)
Mai vasárnap a Szent Család ünnepe. A szentmisék után áldásban részesítjük a családokat. A 10 órai szentmisére különleges módon is várjuk a
gyermekeket és kisgyermekes családokat.

