valamint mindazokat, akik otthonukba fogadták Szent József ikonját és
imádkoztak családjaikért.
Ugyancsak azon a napon, a Szeplőtelen fogantatás ünnepén 18.30-tól a
Jézus Szíve Ferences templom kertjében lévő Immaculata szoborhoz várnak
mindenkit közös imádságra.
Boldog Brenner János buszos zarándoklatra várjuk a testvéreket december
11-én, szombaton. Jelentkezni a 2000 Ft-os részvételi díj befizetésével a plébánia hivatalban lehet.
December 11-én a szabadtéri Betlehem felállításához kérjük elsősorban a
férfiak segítségét. Kérjük, aki tud, segédkezzen az összeszerelésében! Minden
szorgos kézre szükség van!
Következő Fatimai estén december 13-án, hétfőn lesz. Különösen is hívok
erre 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! Az estét Tódor Szabolcs
búcsúszentlászlói plébános vezeti.
December 19-én az esti szentmisét követően 19 órától adventi, jótékonysági koncertet ad a Liszt Ferenc Kórus. Ezzel zárul adventi adománygyűjtésünk. Addig is hálásan fogadunk minden nagylelkű adományt, amelyet rászoruló családoknak juttat el plébániánk karitász önkénteseinek csoportja. Isten
fizesse meg mindnyájuk nagylelkűségét!
Mivel szentmisék alatt nincsen gyónási lehetőség, kérem, hogy szentmisékre korábban érkezve valamennyien végezzük el szentgyónásunkat még az
advent folyamán. Minden nap, a szentmisék előtt fél órával van gyónási lehetőség!
Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni
szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket a plébánia hivatalban!
Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia
hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Minden adományt
hálásan köszönünk!
Megérkezett a Martinus újság legújabb száma. Keressék az újságos asztalnál. Jelenlegi lap ára még 220 Ft, majd a januári példány ára lesz 250 Ft.
Lassan, de formálódik a Mária Rádió Zalaegerszegen is fogható frekvenciájának műsortartalma. Örömmel hirdetjük, hogy péntekenként este 19.15
perctől a Mária Rádió Zala FM 1o4,4-en Plébániánk önkénteseinek Szívhang
című műsora hallható. Ha tehetik, kapcsolódjanak be önkénteseink munkájába és segítsük, hogy még több színvonalas, értékteremtő adás hangozhasson
el a rádió hullámain is!

Plébániai Hírlevél
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Advent 2. vasárnapja

Egy év Szent Józseffel és egy élet Szent József mellett
Egy évvel ezelőtt, december 8-án szinte a
semmiből jött a hír, hogy Ferenc pápa
Szent József emlékévet hirdet, annak apropóján, hogy 150 évvel ezelőtt nyilvánította IX. Piusz pápa az egész Egyháznak,
mint a hívek nagy családjának védőszentjévé őt, aki egykor a Szent Családnak volt
„hű sáfárja”.
Érdekes, hogy éppen december 8-át választották ki ezek a Szentatyák. Hiszen –
éppen ugyanannak a IX. Piusz pápának az
1854-ben hozott dogmatikus határozata
alapján – azon a napon ünnepeljük Szűz
Mária Szeplőtelen fogantatásának ünnepét, vagyis azt a nagyon mély teológiai
következtetést, hogy „a Boldogságos Szűz
fogantatása pillanatától mentes volt az
áteredő bűn minden szennyétől.” Tehát
már anyja méhében megkapta azt a különleges kegyelmi kiváltságot, hogy a minden
emberre átszálló áteredő bűntől is mentes
maradt, nem csak a személyes bűntől.
Ezért Szűz Máriának az üdvösségben betöltött szerepe, valamint Szent Józsefnek a
küldetése szépen egybekapcsolódik, miként a Szent Józsefről szóló énekünk is tanítja: „őre voltál Máriának, tanúja szűz liljomának”. Az a „szűz
liliom” nem csupán arra utal, hogy Szent József tudta, hogy Mária méhében növekvő magzat, aki születése után tőle a Jézus nevet kapta, a Szentlélektől fogantatott, hanem az a Liliom egészen ártatlanul megélt tisztaság, amelyen a bűnnek semmi foltja nincsen. Szent József tud nekünk hi-

telesen beszélni Máriáról, arról, hogy milyen is volt egy minden bűntől
mentes ember közelében élni, hogyan szólt, miként dolgozott.
Szent József úgy lehetett mellette, ahogy mi vágyunk Mária közelében
lenni: odalépni hozzá, átélni és megérezni az ártatlanságnak és a kegyelemmel teljes életnek ránk is sugárzó hatását.
Most, hogy lassan eltelik ez az emlékév, felvetődik a kérdés, hogy vajon
mit tudott hozni Szent József példája? Mert az egy évvel ezelőtti szándékot újra olvasva bizony van, ami elmaradt és vannak, amelyek megszülettek. A férfiak imacsoportja talán az emlékévből születik meg, ha már közben nem alakulhatott meg! A Szent József ikon családjárása Bazitán is és a
kertvárosi részen is nagyon sok család életébe hozott új lendületet a közös
imádkozáshoz. Tartsunk ki benne! A Szent József nagykilencedre sokan
vállalkoztak, hogy hónapról hónapra a 19-éken összejöttek és kérték Szent
Józsefet. Bízom az imák meghallhatásában! Több kiscsoporttal vettük a
találkozások alapjául Ferenc pápa Szent Józsefről írt gondolatait; Érdemes
lenne Szent Józsefet újabb és újabb aspektusával szemlélni és átgondolni!
A bazitai templom Szent József szobra pedig új fényben ragyog, így méltó
éke lesz a folyamatosan megújuló templomnak.
Nem az volt a cél, hogy egy évet kibírjunk Szent Józseffel, hanem, hogy
egy életet éljünk vele, mint azt a szeplőtelenül fogantatott Mária és a karácsonykor közénk születő Jézus tette!
Adventi szentmiséken összeszedettségünket segítheti, ha különböző
szövegvariációkat használunk. Ennek egyik lehetősége, ha az átváltoztatás
után a következő akklamációt halljuk: „Íme, megváltásunk szent titka!”,
amelyre a következő feleletet adjuk: „Valahányszor esszük ezt a kenyeret
és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem
jössz!”
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
Varga József: 2021.november 30.
Kiss Istvánné Nagy Terézia Katalin: 2021.december 2.
Balázs Miklósné Tamás Ilona: 2021. december 3.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 6, hétfő, Szent Miklós püspök, 6 óra: + András, Mária és István testvérek és + szülők
December 7, kedd, Szent Ambrus püspök és egyháztanító,
6 óra: + Kristóf kisfiú (+5.évf.)
December 8, szerda, Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása,
6 óra: Élő családtagok
18 óra: + Lendvai Zoltánné Sali Rozália
December 9, csütörtök, Szent Juan Diego Cuauhtlatoazin, 6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők
December 10, péntek, A Loretói Boldogságos Szűz Mária,
6 óra: + Ferenc
8 óra: Nagy Istvánné Farkas Ilona temetési szentmiséje
December 11, szombat, Szent I. Damaszkusz pápa, 6 óra: + Lajos és
Tamara szülőkért és jótevőkért
December 12, Advent 3. vasárnapja
6 óra: Élő családtagok
8.30 (Bazita): + Guth Nándor és felesége Kutasi Emília szülők, nagyszülők
10 óra: Hajnal család + tagjai
18 óra: + János férj, édesapa, nagyapa
December 12-étől, jövő vasárnaptól ismét lesznek Bazitán vasárnap
szentmisék a szokott időben. Egyelőre a bejáratnál lévő kisebb templomrészben, hogy a munkálatok is folytatódhassanak. Imádkozzunk, hogy megújuló
templomunkban megújuló lelkülettel tudjunk mi magunk is Krisztushoz ragaszkodni!
December 6-án, a hajnali szentmise után Brenner kilenced imádkozásával
kezdjük meg készületünket vértanú papunk december 15-i, liturgikus ünnepének megülésére.
A Szent József év lezárása december 8-án, szerdán lesz. Aznap este 6 órakor is lesz szentmise, melyre különösen is várjuk az édesapákat, családfőket,

