
A plébániai Karitász-csoport karácsonyi adománygyűjtése kezdődik a mai 
napon, amely során tartós élelmiszert, játékokat és pénzadományokat gyűj-
tünk, melyeket mind a rászoruló családok javára juttatunk majd el. A gyűjtés 
december 14-én zárul. Az adományokat a templomban és a plébánia hivatal-
ban lehet leadni. November 30-ig a városi börtönben élő fogvatartottak szá-
mára gyűjtünk levélpapírt, borítékot, bélyeget és tollat. Ezen adományokat a 
sekrestyében vagy a plébánia hivatalban lehet leadni jövő vasárnapig.  

A Zala Szimfonikus Zenekar előadóművészeinek hangversenye lesz de-
cember 7-én, vasárnap, az esti szentmise után templomunkban, amelyen 
Bach, Vivaldi és Telemann darabokat adnak elő. Szeretettel várunk mindenkit 
az adventi lelki-zenei készülődésre! 

Ne feledjük, hogy plébániánk adventi lelkigyakorlata december 12-14 kö-
zött lesz, amelyet Dr. Pápai Lajos győri püspök vezet majd. A részletes prog-
ram a hirdetőtáblán olvasható.  Az advent idején időben tervezzük meg, hogy 
mikor szeretnénk szentgyónásunkat elvégezni. Erre lehetőség nyílik a szent-
misék előtt, valamint az adventi lelkigyakorlat idején.  

Még várjuk azok jelentkezését, akik a jövő évre katolikus újságot szeret-
nének előfizetni. Plébániánkon az Új Ember és a Keresztény Élet című hetilap-
ok, valamint az Adoremus havi kiadvány előfizetésére van lehetőség. Jelent-
kezni a sekrestyében lehet.  

Plébániánk saját falinaptára, a Szombathelyi Egyházmegye Kalendáriuma, 
valamint az Adoremus decemberi száma a sekrestyében vásárolható meg. 
Egylapos falinaptár 35 Ft-ért, a Martinus novemberi száma pedig 150 Ft-ért 
az újságos asztalról vásárolható meg. Ugyanott van még a Karitász Adásidő 
című ingyenes magazinjából is. A december 6-án kezdődő Brenner János 
imakilencedhez szükséges imafüzet is az újságos asztalról vásárolható meg 
250 Ft-ért. 
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Jövő vasárnap kezdődik az advent 
 
Advent 1. vasárnapjával elkezdődik az új egyházi év, valamint a közel 

négyhetes készületi időszak. Advent első felében az Ószövetség várakozása 
mellé állítjuk saját várakozásunkat az Úr dicsőséges eljövetelére a világvégén. 
Az időszak második fele pedig készülődést jelent az Úr születésének megün-
neplésére, melyben Jézus megtestesülésének titkára tekintünk. Az adventi 
időszak az elcsendesedés és a befelé fordulás időszaka. Ilyenkor különleges 
módon is keressük a kapcsolatot a Teremtővel, aki végtelen szeretetében 
emberré vált, hogy üdvözíthessen minket. Adjunk neki sok időt Advent ide-
jén: legyen szó akár imádságról, akár jócselekedetekről, a Szentírás olvasásá-
ról, vagy éppen a hétköznapi szentmisékről! 

Az első adventi vasárnap előestéjén, november 29-én, szombaton délután 
fél 2-kor adventi koszorú-kötést szervezünk plébániánk családjai részére. 
Szép lesz odahaza egy olyan koszorú mellett imádkozni, amelyet a család 
maga készített el a templomban. A családoknak csak a három lila és egy ró-
zsaszín gyertyát, valamint a díszítő szalagokat kell hozni, a többiről (koszorú-
alap, ágak, tobozok) a szervezők gondoskodnak. A koszorúkötésre természe-
tesen nagyon várjuk a gyerekeket is. Az elkészült koszorúkat Advent 1. vasár-
napján a 10 órai szentmisében áldjuk majd meg. 

Adventben minden nap, vagyis hétköznap és vasárnap egyaránt, reggel 6 
órakor roráté szentmisék vannak. A korai időpont a lélek készségét fejezi ki, 
amellyel éberen várja az Urával való találkozást nap, mint nap, s az idők vé-
gén. A testvérek kérésére a szombati roráté szentmisék különlegesek lesznek, 
mert ezeken a napokon csak gyertyafény mellett mutatjuk majd be a szent-
misét. A roráté szentmisék után teával melegítjük fel a hideg tagokat. Ebben 
az időszakban esti szentmisék csak vasárnap lesznek, valamint a lelkigyakorlat 
idején. A roráté szentmiséken való részvétel igazolására Útlevelet készítet-
tünk, amelyet a sekrestyében lehet felvenni. Mindazok, akik az összes roráté 
szentmisén részt vettek, s ezt Útlevelükkel igazolják, Karácsonyra egy szép 
könyvet kapnak majd ajándékba.  



December 6-ától kezdve – hasonlóan a tavalyi évhez – imakilencedet tar-
tunk Brenner János atya boldoggá avatásáért, akit 1957. december 15-ére 
virradóra gyilkoltak meg. Az imakilenced napi szakaszait a roráté szentmisék 
után imádkozzuk el. A Brenner János imafüzet megvásárolható az újságos 
asztalról 250 Ft-ért. 

A lelki készület másik fontos állomása az adventi lelkigyakorlat, amelyet 
Dr. Pápai Lajos győri püspök atya fog vezetni december 12-14 között. A rész-
letes program megtekinthető a hirdetőtáblán, valamint a jövő heti hírlevél-
ben is közöljük majd. A lelkigyakorlat alatt sok lehetőség nyílik a szentgyóná-
sok elvégzésére is. Ezen kívül minden szentmise előtt is lesz gyóntatás.  

Hagyományainknak megfelelően zenei programokkal is kiegészítjük az 
adventi készülődést. December 7-én, vasárnap, az esti szentmise után a Zala 
Szimfonikus Zenekar előadóművészei adnak koncertet. December 21-én, 
pedig ugyancsak az esti szentmise után kóruskoncert lesz templomunkban. 
December 20-án, szombaton 16 órakor a Bandi Cica Montessori Óvoda óvo-
dásai adnak műsort. Ezekre a szép programokra is szívesen látunk mindenkit!  

Adventben is érdemes lesz figyelni a Plébániai Hírlevél, valamint online 
elérhetőségeink híreit, mert sok ajánlattal várjuk majd plébániánk híveit! 

 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
November 24, hétfő, Szent Dung-Lac András áldozópap és társai, vietnami 

vértanúk, 7 óra: + István édesapa és szülők 
November 25, kedd, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 18 óra: + 

Gergely, Mihály, Erzsébet és Eta szülők, élő hozzátartozók 
November 26, szerda, 18 óra: + Csaba, János és hozzátartozók  
November 27, csütörtök, 18 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, Re-

zső és Piroska szülők 
November 28, péntek, A plébániatemplom felszentelésének 10. évforduló-

ja, 17 óra: A plébánia híveiért 
November 29, szombat, 7 óra: A Mária Légió + tagjai 
November 30, Adventi 1. vasárnapja 
 6 óra: + Antal és Gizella szülők és nagyszülők 
 8.30 óra (Bazita) 

10 óra: A Szalai és a Szittyai család élő és + tagjai 
18 óra: + Szülők és Károly férj 

Ma az esti szentmise előtt 17.30 órától elimádkozzuk a Jézus Szíve litániát 
a felajánló imádsággal. Mindazok, akik ezen az ájtatosságon részt vesznek, a 

szokott feltételekkel teljes búcsút nyerhetnek. A mai vasárnap a perselygyűj-
tés összegét a Karitász javára ajánljuk fel.  

Azok a gyerekek, akik szívesen szerepelnének templomunk karácsonyi 
pásztorjátékában, a szentmise után jelentkezhetnek hitoktatónknál.  

Templomunk őszi nagytakarítása holnap, november 24-én, hétfőn 9 óra-
kor lesz, amelyre sok segítő kezet várunk. Férfiak segítségét is kérjük, hogy 
templomunk szép legyen a jubileumi ünnepségekre és karácsonyra. 

A Mindszenty iskola Szent Cecília napi jótékonysági hangversenyére hol-
nap, november 24-én, hétfőn 16.30 órakor kerül sor a zárda kápolnában. A 
részletes információ a plakáton olvashatók.  

A szentmisék előjegyzése a 2015. januártól júliusig terjedő időszakra no-
vember 25-én, kedden, 16 órakor kezdődik a plébánia hivatalban. Az elmúlt 
évhez hasonlóan vasárnapra most is maximum három szándékot tudunk 
elfogadni családonként. Ugyancsak kedden szentségimádás és közbenjáró 
imádság lesz az esti szentmise után.  

A plébániatemplom felszentelésének 10. évfordulóján, november 28-án, 
pénteken van templomunk szentségimádási napja. Reggel 8 órakor közös 
szentórával kezdjük a napot, amelyet az ünnepi események miatt 15 órakor 
szentségimádási órával fejezünk be. Kérjük a testvéreket, hogy szíveskedjenek 
fél-fél óra imádságot vállalni, s a sekrestyében feliratkozni! Ugyanezen a na-
pon 17 órakor ünnepi püspöki szentmise lesz templomunkban, amelyet Dr. 
Veres András és Dr. Konkoly István püspök atyák mutatnak be templomunk 
egykori lelkipásztoraival. A szentmisén a templom építésében közreműködők 
és városunk vezetői is jelen lesznek. Különleges buzgósággal várjuk plébáni-
ánk minden tagját a jubileum megünneplésére! 

Adventi koszorúkötést szervezünk plébániánk családjai számára november 
29-én, szombaton délután 13.30 órakor a templomban. A családoknak csak a 
gyertyát, valamint a koszorút díszítő szalagokat kell hozni, a többi anyagot és 
eszközt a plébánia biztosítja.  

A jövő vasárnap Advent 1. vasárnapja lesz, s ekkor már reggel 6 órakor is 
lesz roráté szentmise. Adventben minden nap, hétfőtől vasárnapig vannak 
roráté szentmisék. A mindennapi részvételt igazoló útlevelet a sekrestyében 
lehet átvenni. Ne feledjük, hogy szombatonként mindig gyertyás roráté 
szentmisék lesznek.  

A jövő vasárnap a 10 órai szentmisén megáldjuk a testvérek adventi ko-
szorúit, melyeket szentmise előtt a templomi adventi koszorú köré tudnak 
majd elhelyezni. Ezen a szentmisén a bányászok és az erdészek köszönik 
majd védőszentjüket, Szent Borbálát. 17 órakor pedig a Szent Mónika közös-
ség tagjai találkoznak a kápolnában.  


