
 A mai naphoz, Szent Lucia napjához kapcsolódóan a terménymegáldáskor 
megszentelt búzából vetni való magot találnak hátul az újságos asztalon. A ka-
rácsonyig öntözött, gondozott vetemény szép jelképe tud lenni a sarjadó élet-
nek, szimbóluma a Krisztussal megkezdett új életnek. 

December 20-ig, jövő vasárnapig tart a plébániai Karitász csoportunk adventi 
adománygyűjtése. Kérjük, hogy a járványra való tekintettel, az erre szánt ado-
mányaikat ne tartós élelmiszer, hanem az adományos gömbbe dobott kész-
pénzben ajánlják fel, amelyből majd önkéntesek vásárolnak terméket és eljut-
tatják a rászoruló családokhoz! Köszönjük nagylelkű segítségüket! 

December 22-én, kedden 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez és 
takarításához kérjük a Testvérek segítségét. Ez alakalommal férfiakat is várunk a 
fenyőfák befaragásához! 

Már előre hirdetjük, hogy 24-én délután 16.30-kor kezdődő „Jézuska várás-
ra”hívjuk a családokat, valamint 13-18óráig az altemplom előtt felállítandó, élő 
állatos betlehem kívánja segíteni az ünnep titkának még mélyebb megértését! 

Az ünnepek alatti szentmisék rendje megtalálható a hirdetőtáblán. Tájékoz-
tatjuk a kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs hivatali szolgálat. 
Sürgős esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket elérni. 

Hirdetjük a kedves testvéreknek, hogy az Altemplom a karácsonyi ünnepek 
során december 23-tól 27-ig, minden nap reggel 7 órától 19 óráig nyitva tart. 

Megjelent plébániánk 2021-es falinaptára közösségünk életét megörökítő 
fényképekkel és Böjte Csaba atya idézeteivel. 1500 Ft-ért megvásárolható az 
újságos asztalon.  

Szeretettel ajánljuk figyelmükbe egyházmegyénk lapját a Martinust, vala-
mint plébániánk magazinját, az Örömhírt. Mindkettő az újságos asztalról meg-
vásárolható.  

Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni 
szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket a plébánia 
hivatalban! A gyónásra előre egyeztetett időpontban már csak a jövő héten lesz 
lehetőség. 

A plébánia hivatalban a személyes ügyfélfogadás a koronavírus-járvány miatt 
korlátozódik. Ügyeik elintézése érdekében forduljanak hozzánk telefonon vagy 
e-mailen. Csakis a legszükségesebb ügyekben keressék fel személyesen a hiva-
talt!  

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az évre 
egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni. A kialakult hely-
zetben a legegyszerűbb a banki átutalás. Ehhez kapcsolódóan információkat a 
honlapunkon találnak. Akinek a postai csekkes feladás a könnyebb csekket talál 
az újságos asztalon. Adományaikat hálásan köszönjük! 

 

Plébániai Hírlevél 
 

2020. december 13. 
Advent III. vasárnapja 

 
 

 

 

„Kire Isten megváltásunk titkát bízta” – Szent József-év 
 
Advent 3. va-

sárnapjához meg-
érkezve az örven-
dezés gyertyája 
gyullad meg a 
készület koszorú-
ján. És egy külön-
leges dologról hal-
lottunk december 
8-án: „Atyai szív-
vel” kezdetű leve-
lével Ferenc pápa 
meghirdette a Szent 
József-évet, amely 2021. december 8-ig tart. Így aztán egy éven keresztül 
Szent József életpéldája és erényei által igyekezhetünk életünket Isten-
nek tetszővé formálni; az Egyház legfőbb védelmezőjének oltalmába 
ajánlani katolikus Anyaszentegyházunk minden tagját, kérve az egység 
ajándékát, hogy megosztott világunkban az Egyházon keresztül valósul-
hasson meg Jézus akarata: „hogy mindnyájan egy legyenek” /Jn 17,21/ és 
így „egy nyáj legyen és egy pásztor” /Jn 10 16/. 

December 8., amely eddig Égi Édesanyánkról és benne minden em-
ber alapvető méltóságáról szólt, amely méltóság nemhogy a születéstől 
kijár mindenkinek, hanem már előtte, fogantatásunk pillanatától megillet 
minden embert. Most azonban az anyai szív mellett az atyai szív is ün-
neplésre kerül! A két gondolat nagyon mélyen találkozik és kapcsolódik 
szorosan össze. 

A Szent József-év apropója, hogy 150 évvel ezelőtt, az azóta már bol-
doggá avatott IX. Piusz pápa Szent Józsefet az egész katolikus Egyház vé-
dőszentjévé nyilvánította. A 150 év elég hosszú idő volt ahhoz, hogy a 



Szent József tisztelet szépen elmélyüljön és aztán el is halványuljon… 
Mert mint ahogy oly sok minden, ez is meg tud kopni. 

Éppen ezért Ferenc pápa mostani levele segít bennünket, hogy újra 
nagy bizalommal kérjük a Szent Család őrének, Szent Józsefnek a pártfo-
gását. Szentatyánk folytatja azon pápák sorát, akik folyamatosan próbál-
ták ébren tartani a keresztény közösségben Szent József emlékét és tisz-
teletét, hiszen IX. Piusz után XIII. Leó Quamquam pluries kezcetű levelé-
vel kora változó világában erősítette az Egyház hitét, Szent József tisztele-
tét, és szorgalmazta, hogy március 19-i ünnepet minden nemzet katoli-
kus közösségei vezessék be ünnepeik sorába; XII. Piusz volt az, aki a mun-
kások védőszentjének titulálta Szent Józsefet (május 1.); II. János Pál pá-
pa a Megváltó őrzője kezdetű írásával tanította a modern kor emberét, 
hogy Szent Józsefet miként tekintheti példaképének majd 2000 év távla-
tából is. 

Szent József a mostani pandémiás helyzetben úgy tud mindannyiunk 
elé példaképként állni, hogy mindeközben ő maga a háttérben marad: 
„Mindenki megtalálhatja Szent Józsefben azt az embert, aki észrevétlen 

marad, aki jelen van a mindennapjainkban, a diszkrét és elrejtett embert, 

a közbenjárót, támaszt és útmutatót nehéz pillanatokban. Szent József 

emlékeztet arra, hogy mindazok, akik látszólag rejtve vannak vagy a 

"második sorban" helyezkednek el, ők páratlan főszereplői az üdvösség 

történetének.”(Részlet Ferenc pápa Patris corde kezdetű körleveléből) 
Talán még a későbbiekben lesz lehetőségünk mélyebben megismerni 

Ferenc pápa levele által Szent József életébe rejtett tanítást, aki szerető 
atya, aki a gyengédségben, engedelmességben, befogadásban is atya, és 
példaképünk a bátor találékony alkotásban, hiszen munkálkodó atya, de 
háttérbe húzódik és így olyan, mint a mennyi Atya árnyéka. 

A gazdag lelki tartalmat plébániánk életében is ki szeretném bontani. 
Ezért járványhelyzet ide, vagy oda, egyénileg és –  ha lehet – közösségileg 
is szeretnénk Szent József lelkiségét magunkra ölteni! Lehetnek majd 
tematikus előadások, amelyek megvilágítják, hogyan élhetünk a 21. szá-
zadban Szent József lelkületével. Az Édesapák napja, apák és fiaik, apák 
és lányaik kapcsolatát erősítő alkalmakkal az oly kevéssé megbecsült 
apaszerepet segíthetjük. Fiatal apákból álló férfi imacsoportot kívánok 
létrehozni, akik gyermekeik elé élik a vallásos és hívő atyai eszményképet 
is. A majd megvalósuló programjaink között pedig oda fogunk figyelni 
arra, hogy a Szent József-év központi üzenete eljusson a szívekig.  

Ferenc pápa imájával is forduljunk Szent Józsefhez! 

„Üdvözlégy, Megváltónk őrizője és Szűz Mária jegyese! 
Isten rád bízta az Ő Fiát; 
Beléd vetette Mária az ő bizodalmát; 
Veled lett Krisztus felnőtt emberré. 
 

Ó, dicsőséges Szent József, mutatkozz nekünk is atyánknak, 
és vezess bennünket életünk zarándokútján. 
Esdekelj ki számunkra kegyelmet, irgalmat és bátorságot, 
és védj meg minket minden rossztól. Ámen!” 

(A fentebb közölt részlet és itteni imádság nem hivatalos fordítás) 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Dr. Németh Miklós: 2020. december 11. 
Ekler Józsefné Vass Györgyi: 2020. december 11. 

Borsosné Horváth Mária: 2020. december 11. 
Nyugodjanak békében! 

 

Keresztelés 
Zsédely Dávid: 2020. december 6. 

Zsédely Anna: 2020. december 6. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

December 14, hétfő, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító, 
6 óra: Hálából Majáért és Andrásért születésnapjuk évfordulóján 

December 15, kedd, Boldog Brenner János áldozópap és vértanú, 
6 óra: A Segítő Szűzanya tiszteletére 
8 óra: Nagy István temetési szentmiséje 

December 16, szerda, 6 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 
December 17, csütörtök,  

6 óra: Hálából a Szentléleknek élő gyermekekért és unokákért 
8 óra: Bocskor Jánosné Czigány Valéria temetési szentmiséje 

December 18, péntek, 6 óra: Élő gyermek és + szülők 
December 19, szombat, 6 óra: Élő gyermek és + szülők 
December 20, Advent IV. vasárnapja  

6 óra: + Mária és János szülők és + Vilmos testvér 
8.30 (Bazita) 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és + András atya 
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra: +Tibor férj, édesapa, nagyapa (+10.évf.) 


