fizesse meg mindnyájuk nagylelkűségét!
December 22-én, szerdán 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez
és takarításához kérjük a Testvérek segítségét. Ez alakalommal férfiakat is
várunk a fenyőfák befaragásához!
Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket
a plébánia hivatalban!
Hamarosan elkészül és benépesül a templom előtt felállított betlehemi
istálló. December 24-én élő állatok is érkeznek, amelyet az érdeklődők
12órától 18 óráig tekinthetnek meg.
Aznap délután 16.30-tól gyermekek pásztorjátéka is lesz. Várjuk a gyermekeket és szüleiket, hogy még élményszerűbben tudjuk átélni karácsony
nagy titkát, Isten megtestesülésének ajándékát!
Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán. Tájékoztatjuk a
kedves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket elérni.
Plébániai honlapunkon adventi hanganyagot találnak, amelyet Mária
Rádiós önkénteseink állítottak össze. Örömmel ajánlom valamennyiük
figyelmébe! 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!
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!
Az áruforgalom akadozása miatt a karácsonyi mécsesek még nem érkeztek meg. Bízunk benne, hogy a hét folyamán ideérnek! Köszönjük türelmüket, megértésüket!
Megérkezett Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb száma,
amelyben ismét tartalmas írások és érdekes olvasnivalók születtek. Újságunk előállítási önköltsége az általános áremelkedés miatt 500 Ft/db-ra
emelkedett.
Még kapható jövő évi plébániai falinaptárunk, amelyen minden oldalon
plébániánk életének egy-egy emlékezetes pillanata lett megörökítve,
amelyek felett minden hónapban más-más imával kezdhetjük napjainkat.
Valamint kaphatók még Kalendáriumok és egylapos, egyházmegyei naptárak. Kiadványainkat megtalálják az újságos asztalon.

Plébániai Hírlevél
2021. december 12.
Advent 3. vasárnapja - Öröm vasárnapja

Amit a hó elfed, és amit megmutat
Ha a mai napon annak
okát kellene megfogalmazni, hogy miért is örvendezés
vasárnapjának
hívjuk ezt a mostanit, valószínű, hogy a gyermekek
kapásból felelnék rá, hogy
mivel a héten kellő menynyiségű hó hullott, és ez
elég ok arra, hogy örüljünk.
Lám-lám, nem is kell különösebb ok arra, hogy örüljenek! Nem kell feltétlenül sem x-box, sem
okostelefon, sem számítógép, vagy TV, mégis egy ilyen egyszerű dolognak
hogyan tudnak örülni.
Ám a felnőtt már másként tekint a hóra. Megborsózunk, amikor reggel
kinézve az ablakon látjuk, hogy csúszik az út, mindent dér, jég, vagy hó
borít, az autók szélvédője befagyva, minden ledermedve. Vagy, ha meg
már enged, akkor minden latyak, lucskos és sáros. Egyből ciccentünk,
mert a kocsit épp most mostuk le, vagy éppen a cipő lesz tőle piszkos, a
nadrág fröcsekes. De, ha mindez nem is borzolna kedélyeket, akkor is ott
van az a tény, hogy a havat el kell hányni a járdáról, a kocsifelhajtóról,
parkolóból, mindez pedig plusz macera.
De, volt időszak, amikor a hónak nagyon tudtak örülni. A héten emlékezünk meg arról, hogy Brenner János atyát 1957. december 14-ről 15-re
virradó éjjel 32 késszúrással, különös kegyetlenséggel megölték. Brenner
János atya életútjának bemutatására készült egy zenés drámajáték,
amelyben van egy rész, amit az elkövetők énekelnek. Ebben hangzik el az
a rész, ami így hangzik: „A vér a kezekről lemosható, a lábak nyomait elfedi a hó.” A hó elfedte az aljasságot, eltakarta a bizonyítékot, így eshetett
meg, hogy az áldozatot is és a gyilkost is fehérré tette a hó.
De, a hó nem csak elfed, hanem meg is tud mutatni valamit. Amikor a
napokban leesett a hó, még aznap délután és este több csoport érkezett a

plébániára. És az érintetlen hótakaróban egyszer csak cikázó lábnyomok
jelentek meg. Vagy az ártatlanabbak játékát hóangyal alakja, a
vadócabbakét éppen birkózás nyomai árulták el. Kerítés mellett hamarjában lett hóember, házfalon és kerítésen pedig célt tévesztett hógolyók
lapultak szét.
Mielőtt este behúzódtam a plébániára még egy pillantást vetettem a
csatatérré vált udvarra, elmosolyodtam és nyugtáztam, a hó arról árulkodik, hogy még van élet a plébánián, van lendület a gyerekekben (felnőttekben). Akkor kellene szomorúnak lenni, ha úgy olvadna el a hó, hogy a
gyerekeket nem hozza lázba.
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
Köcse Gábor: 2021.december 7.
Nagy Istvánné Farkas Ilona: 2021.december 10.
Nyugodjanak békében!
INFORMÁCIÓK A HÉTRE
A heti szentmisék rendje:
December 13, hétfő, Szent Lúcia szűz és vértanú,
6 óra: Wéber és Péntek család élő és + tagjai
18 óra: + Édesanya és élő hozzátartozók; + István férj, édesapa, nagyapa és élő hozzátartozók

December 14, kedd, Keresztes Szent János áldozópap és egyháztanító,
6 óra: Mária és családja gyógyulásáért
December 15, szerda, Boldog Brenner János áldozópap és vértanú,
6 óra: + László férj, édesapa nagyapa
December 16, csütörtök,
6 óra: + Szülők és családtagok
8 óra: Böröcz Zoltánné Pölcz Valéria temetési szentmiséje
December 17, péntek, 6 óra: Élő Gábor és családja
December 18, szombat, 6 óra: + Elvira és Gyula
December 19, Advent 4. vasárnapja
6 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és élő családtagok, + János édesapa
8.30 (Bazita)
10 óra: + László férj, édesapa, + szülők
18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa
Ma délután 13.45-re várjuk az érdeklődőket az Ady moziba, hogy megtekintsük a Magyar Passió című filmet. Akik feliratkoztak, nekik csoportos
jegyet váltunk, külön jegyről nem kell gondoskodniuk. A vetítés 14 órakor
kezdődik. Még van pár szabad hely, ha valaki úgy gondolja, hogy szívesen
csatlakozna!
Holnap lesz következő Fatimai esténk. 16 órától elimádkozzuk a fatimai
rózsafüzért, 17 órától szentségimádásra, 18 órától pedig szentmisére várjuk a kedves testvéreket! Szentségimádás és a szentmise alatt lesz gyónási
lehetőség. Különösen is hívok és bátorítok mindenkit, hogy még az ünnepek előtt végezzük el szentgyónásunkat, hiszen a szentmisék előtti gyóntatásokon csak néhányan tudják elvégezni szentségi bűnbánattartásukat.
A fatimai estét Tódor Szabolcs búcsúszentlászlói plébános vezeti, a gyóntatásban Kovács József és Fliszár Károly atya segédkezik.
Aznap egyúttal Szent Lúcia (Luca) napja is. Ilyenkor szokás a megáldott
búzából vetni, hogy karácsonyra szépen megindult hajtásokká legyen,
amely nem csupán dekoráció, hanem szép szimbóluma a Krisztusban nekünk ajándékozott új életnek, miként Jézus is mondta: „ha a búzaszem
nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést
hoz.” /Jn 12,24/
December 15-ig tart a boldog Brenner János imakilenced, akkor lesz vértanú sorsú papunk ünnepe. Imádkozzunk új papi és szerzetesi hivatásokért is, és hogy papjaink Isten akarata szerint végezzék szolgálatukat!
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. Isten

