Ma van advent első vasárnapja, így mától minden reggel 6 órai kezdettel
roráté szentmisék lesznek, így az adventben hétköznaponként nincsenek
esti szentmisék. Vasárnaponként is reggel 7 óra helyett 6 órakor lesz
szentmise. Minden szerdán és szombaton a hajnali szentmisék gyertyás
szentmisék lesznek.
Mai esti szentmisénket és a holnapi roráte szentmisét Püspök atya mutatja be. Várunk mindenkit szeretettel!
A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és
pénteken a roráte mise után szentségimádás lesz, szombaton pedig a
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el. Elsőpénteken 19 órakor „közösségek
közössége” program. Egy előadás után a közösségek tudnak beszélgetni,
saját csoportjukkal megbeszélni a hallottakat.
Jövő vasárnap a 10 órakor kezdődő szentmisében imádkozunk, hogy
Szent Miklós segítse a mai gyermekeket is… Várjuk a családokat!
A Verbum Dei Missziós Családközösség Adventi Lelkigyakorlatot szervez
egyéni és csoportos feldolgozás formájában. A csoportos találkozók december 6., 13. és 20-án hétfőnként, 19.00 órai kezdettel lesznek a plébánia közösségi termében. A jelentkezés regisztrációhoz kötött, melyet személyesen a Plébánián, vagy e-mailben a "zeg3@martinus.hu" címen lehet
megtenni. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók!
A Szent József tematikus év lezárása december 8-án lesz. Addig is kérjük
Szent József közbenjáró imáit családjainkért, otthonainkért! Aznap este 6
órakor is lesz szentmise, melyre különösen is várjuk az édesapákat, családfőket, valamint mindazokat, akik otthonukba fogadták Szent József ikonját
és imádkoztak családjaikért.
Brenner János kilencedet kezdünk december 6-án, hétfőn. A napi szakaszokat a hajnali szentmisék után imádkozzuk el.
Boldog Brenner János buszos zarándoklatra várjuk a testvéreket december 11-én, szombaton. Részt veszünk a püspöki szentmisén, majd megtekintjük a Mindszentyről szóló kiállítást. Jelentkezni a 2000 Ft-os részvételi
díj befizetésével a plébánia hivatalban lehet. Részletek a kihelyezett plakáton olvashatók.
Megérkezett Plébániánk 2022-es falinaptára, amely plébániánk életéből
tartalmaz képeket és minden hónapra egy bátorító üzenetet. 1550 Ft/db
áron megvásárolható az újságos asztalról.
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az
évre egy-házközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Minden
adományt hálásan köszönünk!
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Advent 1. vasárnapja

Adventus Domini
Az Úr érkezése, ezt jelenti az
a címben szereplő kifejezés,
amiből többnyire csak az advent, vagyis az érkezés szót
használjuk. De valahol értem
is, hogy miért! Hiszen csak a
legvégén érkezik az Úr, de addig…?! Nagyon sokaknak legkevésbé jelenti az Úr érkezését, sokkal inkább valami másnak az elérkezése: Van, akinek azért várva várt időszak, mert ekkor érkezik
a három napon keresztül tartó fekete péntek. Van akinek inkább csak az
adventi vásárok forgataga érkezik el, van aki elérkezve látja a költekezés
és bevásárlás pillanatát. Vannak, akik a forralt bor, gofri és mézeskalács
időszakának érkezését látja benne. Vannak, akiknek az érkezés sohasem
történik meg, mert igazából az elindulást sem lépi meg; azaz hogyan érkezhetne meg az Úr, amikor nem is engedik, hogy elinduljon feléjük. Ebben az esetben megint csak a pótlékok maradnak, de azok dögivel!
A mai magyar szlengben egyre divatosabb egy régi, népies kifejezés:
„nincs rá érkezésem”, vagy „van rá érkezésem”. Ezzel fejezzük ki, ha valamire van, vagy nincs időm, lehetőségem, és végső soron leginkább kedvem. Értékmérője lehetne az elkövetkező heteknek, ha azt a megfogalmazást használnánk: „erre most van adventem/érkezésem”, másra pedig,
hogy „nincs rá adventem/ékezésem”. Vajon mi marad fenn a rostán, mi
az, amit ez alapján kiszűrűnk életünkből, mindennapjainkból?
Advent minden reggelén 6 órakor kezdődő roráte szentmise szép felkészülés és egyben közös zarándokút is lehet, hogy együtt érkezzünk meg
Betlehembe! Minden szentmise előtt fél órával van lehetőség gyónásra.
Folytatva a pár éve megkezdett szokást, akik eljönnek a rorátékra, minden alkalommal egy-egy kis szalmacsutakot dobva jelképesen is készítik
Jézus bölcsőjét, hogy minél puhább fekhelye lehessen. Szerdán és szom-

baton gyertyafényes szentmisék lesznek. Lehet önkéntes feladatra jelentkezni, aki mécsesek gyújtásában segédkezne.
Szombatonként pedig tartanánk szeretetvendégséget. Ehhez idén önkéntes alapon lehet szolgálatot vállalni, hogy a harapni való és a meleg tea
elő legyen készítve a kápolnában.
December 8-án lesz a Szent József-év lezárása. Aznap lesz esti szentmise
is, amelyen lezárjuk a tematikus évet. Hálát adunk kegyelmeiért, imádkozhatnánk együtt családjainkért!
Advent harmadik vasárnapjának hétvégéje plébániai lelki hétvége lesz!
Dec. 11-én, szombaton indul buszos zarándoklat a Brenner misére Szombathelyre, akikkel mise után megtekintjük az új Mindszenty kiállítást és a
Brenner tárlatot a Látogatóközpontban (Részletek a plakáton!). Akik itthon maradnak, ők a templom előtt felállításra kerülő szabadtéri Betlehem
összeszerelésében segédkezhetnek! Minden szorgos kézre szükség van!
Dec. 12-én, vasárnap 14 órai kezdettel közös filmvetítés keretében megtekintjük a Magyar Passiót az Ady moziban. Külön vetítést kértünk, így
csak a mi közösségünk lesz ott, utána megbeszéljük, hogy kire milyen hatással volt a film. A mozi korlátozott férőhelye miatt folyamatosan várjuk
a jelentkezéseket a plébánián, vagy a sekrestyében!
Dec. 13-i fatimai engesztelésünkre azért is hívok mindenkit, mert ekkor
tud jönni vendég atya, hogy a karácsonyra való felkészülésben gyóntatással segítsen. Bátorítok mindenkit, hogy bűnbánattal és gyónással is készüljünk fel karácsony ünnepére!
Dec. 19-én az esti szentmisét követően 19 órától adventi, jótékonysági
koncertet ad a Liszt Ferenc Kórus. Az adományokat a Karitász által juttatjuk el rászoruló családok részére. Ezzel zárul adventi adománygyűjtésünk.
Isten fizesse meg mindnyájuk nagylelkűségét!
Dec. 22-én öltöztetjük templomunkat ünnepi díszekbe. 9 órától várjuk a
lelkes és szorgalmas segédkezőket, hogy a fák, füzérek, díszek és minden
egyéb a helyére kerüljön!
Dec. 24-én délután élőállatos betlehem várja a látogatókat a templom
előtti téren. Majd 16.30-tól pásztorjátékot adnak elő fiataljaink. Várunk
mindenkit, hogy a misztériumjáték által ismét részesei lehessünk a Messiás érkezésének! Aznap este az éjféli szentmise előtt 23.30-tól zenés áhítatra várjuk a híveket, hogy így hangolódjunk az éjszaka közepén bemutatandó szentmisére!
Ha ezen alkalmak által is figyelünk arra, hogy igazi lelki készületünk legyen, akkor talán sokkal inkább felkészülten, mintsem kikészülten talál
minket az adventus Domini.

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulásáért és a járvány megszűnéséért:
Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkületet! Ámen.
Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk!
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk!
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk!
Anyakönyvi hírek:
Temetés
Törő Sándorné Takó Irma: 2021.november 26.
Nyugodjék békében!
Keresztelő
Stanka Zalán: 2021.november 21.
Isten hozta közösségünk új tagját!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
November 29, hétfő, 6 óra: A Miller és Halász család élő és + tagjai
November 30, kedd, Szent András apostol,
6 óra: + András atya
8 óra: Varga József temetési szentmiséje
December 1, szerda, 6 óra: Hálából házassági évfordulón
December 2, csütörtök,
6 óra: + János férj (+1évf.)
8.30: Kiss Istvánné Nagy Terézia Katalin temetési szentmiséje
December 3, péntek, Xavéri Szent Ferenc,
6 óra: + Jenő és Anna nagyszülők
December 4, szombat, Damaszkuszi Szent János áldozópap,
6 óra: + József és szülei
December 5, Advent 2. vasárnapja
6 óra: Hálából
8.30 (Bazita) ELMARAD
10 óra: + József férj, édesapa nagyapa (+5.évf)
18 óra: + Julianna és Sándor szülők és Károly férj

