
A mai vasárnap a Szent Család ünnepe. A szentmisék után áldásban részesít-
jük a jelenlévő családokat. 

December 28-án, Aprószentek ünnepén, a reggeli szentmisét követően 
szentségimádási alkalmat tartunk a megfogant életekért, a veszélyben lévő 
magzatokért és az abortusz áldozataiért (gyermekekért, édesanyákért, or-
vosokért, ápolókért). 

December 29-én az egyházmegyei szentségimádási naptár beosztása 
szerint e napon a bazitai közösség imádkozik. 16.15-től rózsafüzért imádko-
zunk, 17 órakor Szentségimádás lesz, majd pedig 18 órától szentmise. 

Ugyanazon a napon a plébániatemplomban az esti szentmisét követően 
közbenjáró imára és szentségimádásra várjuk a híveket. 

Az év utolsó napján, csütörtökön délután 4 órára várjuk valamennyiüket, 
hogy hálát adjunk az elmúlt évért! Az éjszakai zsolozsmát és szentségimá-
dást sajnos idén nem tudjuk megtartani a kijárási tilalom miatt, de szabad 
imádkozni otthonainkban is... 

Január 1-jén Mária istenanyaságát ünnepeljük, amely napon szentmise-
látogatási kötelezettségünk van. Reggel 7 órakor nem lesz szentmise, csak 
10 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30-kor. 

A két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és 
telefonon tudnak bennünket elérni. 

Altemplomunk az újévi ünnepek során január 1-től január 3-ig, minden 
nap reggel 7 órától 19 óráig nyitva tart. 

Január a házáldások időszaka is. A hónap során szívesen meglátogatjuk 
otthonukban azokat, akik áldást szeretnének lakásukra kérni. A házáldásra a 
plébánia hivatalban lehet feliratkozni.  

Idén januárban nem lesz egyházközségi bál, helyette Plébániai majálist 
tervezünk. Amennyiben a lehetőségek engedik majd, hirdetjük az alkalmat. 

Megjelent plébániánk 2021-es falinaptára közösségünk életét megörökí-
tő fényképekkel és Böjte Csaba atya idézeteivel. 1500 Ft-ért megvásárolha-
tó az újságos asztalon.  

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

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az 
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni. A kiala-
kult helyzetben a legegyszerűbb a banki átutalás. Ehhez kapcsolódóan in-
formációkat a honlapunkon találnak. Akinek a postai csekkes feladás a 
könnyebb, csekket talál az újságos asztalon. Adományaikat hálásan köszön-
jük! 

Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében. 

Plébániai Hírlevél 
 

2020. december 27. 
Szent Család vasárnapja 

 

 

 
Ez most más karácsony,  

más szilveszter, 
más újév  

és egy teljesen  
más év lesz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Eltelt egy év, micsoda csel 
Ahogy gyarapszik, úgy fogy lassan el 
Az udvarba csend költözött 
A lelkünk is fehérbe öltözött 
 
Eltelt egy év, veletek féltem 
Ő jól van, ő távol, őt hiába kérdem: 
Jössz-e velem sétálni a csöndbe 
Hajnalok küszöbén átlépni a ködbe? 
  
Ez most más karácsony, magadban énekelsz 
Ez most más karácsony, régi társakra lelsz 
Ez most más karácsony, a gyertyánk csonkig ég 
Ez most más karácsony, mégis szép 
Ez most más karácsony, talán így is szép (Kiss Gábor, Turczi István – Ez most más karácsony) 



Nem akármilyen évet zárunk és valószínű, hogy az előttünk álló esz-
tendő sem sokkal lesz különösebben egyszerű. Valahogy ezen már meg 
sem lepődünk… Na de annak ellenére, hogy tisztában vagyunk azzal, 
hogy nem a régi, jól megszokott ünnepeink és átlagos hétköznapjaink 
lesznek, mégis ott van bennünk a kérdés, hogy „na de akkor milyen lesz 
az a másfajta?” 

Mert a tény az, hogy nem azzal van problémánk, ha valami változik, 
hanem azzal, hogy nem tudjuk, vajon milyen irányba változnak a dolgok? 
Miként kell majd alkalmazkodnunk, hogyan tervezhetünk, szervezhetünk 
dolgokat? A „másfajtával” a legnagyobb problémánk, hogy bizonytalan. 

Megpróbáltam formavilágában is másféle címet adni mai gondolata-
imnak, de mégsem hoz ez különösebben nagy fennakadást sem az én-, 
sem pedig más ember életében, lelki világában. Azért, mert valami elté-
rő a megszokottól, azért mert másként hangzik, másként látszik, attól 
még befogadható az általa hordozott üzenet. És ez alkalmazható lehet 
akár az élet különböző területeire is. 

És annak ellenére, hogy tele van bizonytalansággal a ránk váró év, 
mégis várakozással tekintek elébe. Biztos vagyok benne, hogy Isten még 
ezen megváltozott körülmények közepette is kész arra, hogy valami na-
gyon szép és jó dolgokkal ajándékozzon meg minket. Érintse ez akár 
kapcsolatainkat, életvitelünket, szűkebb-, vagy tágabb környezetünket. 
Az angyali üdvözletkor az emberiség történetét tekintve valami egészen 
újszerű dolog történt, valami nem úgy alakult, mint ahogyan azt a világ 
addig elképzelte, vagy ahogyan Mária eltervezte. Ám Gábriel arkangyal 
magyarázata között szerepelt az a gondolat is, hogy: „Mert Istennek 
semmi sem lehetetlen”/Lk 1,37/.  

Éppen ezért az elközelgett újévben sem kell tartanom attól, hogy Is-
tennek meg lenne kötve a keze, hogy ne tudna kihozni valami igazán 
kegyelemszerűt abból, amit mi most úgy élünk meg, hogy titokzatosan 
„másmilyen”. Mert ez most valóban más karácsony volt, másfajta szil-
veszter, más újév, és egy teljesen más év lesz, mint amilyen eddig volt, 
már csak azért is, mert januártól kezdve már úgy kell írni az évszámot, 
hogy 2021. 

Másmilyen lesz, de ebben benne van az is, hogy talán Istenközelibb! 

Áldott Újesztendőt kívánunk  
plébániánk minden tagjának! 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Anyakönyvi hírek 
 

Temetés 

Egyed Elekné Pados Mária: 2020. december 23. 

Györkös Albert: 2020. december 23. 

Nyugodjanak békében! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

December 28, hétfő, Aprószentek, vértanúk, 7 óra: + János 
December 29, kedd, Karácsony nyolcada alatti V. nap, 

18 óra: + Bánk atya 
December 30, szerda, Karácsony nyolcada alatti VI. nap, 

18 óra: + Miklós és élő Anna gyógyulásáért 
December 31, csütörtök Karácsony nyolcada alatti VII. nap, 

16 óra: A Plébánia híveiért 
Január 1, péntek, Szűz Mária, Isten anyja 

8.30 (Bazita) 
10 óra: Mihály és Kiss család élő és + tagjai 
18 óra: + László édesapa 

Január 2, szombat, Nagy Szent Vazul és Nazianzi Szent Gergely, püspö-
kök és egyháztanítók, 7 óra 

Január 3, Karácsony utáni II. vasárnap 
7 óra 
8.30  (Bazita) 
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok 
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra 

 

 

 
 
December 31, csütörtök 
16 óra: év végi hálaadó szentmise 
16 óra: Bazita - év végi hálaadó 
szentmise 
 

Január 1, péntek 
Mária istenanyaságának ünnepe 
10 és 18 óra: szentmise 
8.30: Bazita szentmise 
 

Ünnepi miserend: 
 
December 28, hétfő,  
Aprószentek 
7 óra: szentmise 
7.45: szentségimádás az életért 
 

December 29, kedd, 
18 óra: szentmise 
 

December 30, szerda 
18 óra: szentmise 
 


