
Minden szentmise után a jelenlevő családok külön áldásban részesül-
hetnek. Délután 5 órakor szentségimádási órát tartunk az életért, 
amely egyúttal a Szent Mónika közösség havi találkozója is lesz.  

Plébániánk Karitászcsoportja tisztelettel megköszöni a kedves hí-
veknek az adventi adománygyűjtés keretében a templomunkba eljut-
tatott élelmiszer-, pénz- és játékadományaikat. A perselyadomány 
összege 105 100 Ft, amelyet 159 920 Ft-ra kiegészítve élelmiszer vá-
sárlására fordítottak. A gyűjtés eredményeképpen összesen 68 rászo-
ruló családhoz sikerült élelmiszercsomagot eljuttatnunk. 

Egyúttal a Zalai Boldogasszony Alapítvány is köszön minden fel-
ajánlást, amelyet a városi börtönbe tudtak eljuttatni.  

A 2015. júliusig terjedő időszakra szentmiseszándékokat a plébánia 
hivatalban vagy a sekrestyében lehet előjegyezni. Ne feledjük: január-
tól minden vasárnap reggel 7 órakor is lesznek szentmisék.  

Szeretettel kérjük, hogy akik még nem fizették be egyházközségi 
hozzájárulásukat erre az évre, szíveskedjenek azt megtenni a plébánia 
hivatalban vagy szentmisék után a sekrestyében. A 2015. évi befizeté-
sekre januárban biztosítunk egyszerűsített lehetőséget. 

Az Örömhír új száma ingyenesen felvehető az újságos asztalról. 
Plébániánk 2014-es évkönyve és saját falinaptára, valamint a Szom-
bathelyi Egyházmegye Kalendáriuma a sekrestyében vásárolható meg. 
A Szombathelyi Egyházmegyei Karitász magazinja, a Harangok ingye-
nesen elvihető az újságos asztalról. Felhívjuk a testvérek figyelmét, 
hogy megújult újságos asztalunkon lezárt persely található a jobb ol-
dalon. Ebbe kérjük a kiadványokért felajánlott adományokat tenni.  
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Az ünnepi programok rendje templomunkban 
 
December 24, szerda 
6 óra: roráté szentmise 
15.30 óra: gyerekek pásztorjátéka 
23.15. óra: karácsonyi koncert 
 

December 25, csütörtök, Urunk születésének ünnepe 
0 óra: éjféli szentmise 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
10 óra: ünnepi szentmise 
18 óra: ünnepi szentmise 



December 26, péntek, Szent István vértanú ünnepe 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
10 óra: ünnepi szentmise 
18 óra: ünnepi szentmise 
 

December 27, szombat, Szent János apostol ünnepe 
7 óra: szentmise 
 

December 28, vasárnap, A Szent Család ünnepe 
8.30 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása Bazitán 
10 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása 
17 óra szentségimádás az életért 
18 óra: ünnepi szentmise és családok megáldása 
 

December 29, hétfő 
7 óra: szentmise 
10 óra: szentségimádási nap kezdete és szentóra Bazitán 
16 óra: szentmise Bazitán 
 

December 30, kedd 
18 óra: szentmise és közbenjáró imádság 
 

December 31, szerda 
16 óra: év végi hálaadó szentmise 
23.30 óra: éjszakai zsolozsma és szentségimádás 
 

Január 1, csütörtök, Mária istenanyaságának ünnepe 
8.30 óra: ünnepi szentmise Bazitán 
10 óra: ünnepi szentmise 
17 óra: szentségimádás a lelkipásztorokért és papi hivatásokért 
18 óra: ünnepi szentmise 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 22, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára 
December 23, kedd, 6 óra: Beteg gyógyulásáért 

December 24, szerda, 6 óra: Schönstatt családokért 
December 25, csütörtök, Urunk születése 

0 óra: A plébánia híveiért 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Vilma és Pál szülők és László fiuk 
18 óra: + Ilona és Károly szülők 

December 26, péntek, Szent István vértanú 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Gyula 
18 óra: + Etelka és Zsigmond 

December 27, szombat, Szent János apostol és evangélista, 7 óra: + Il-
dikó, Csaba és Győző munkatársak 

December 28, vasárnap, A Szent Család ünnepe 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Nagyszülők és hozzátartozók 
18 óra: + István férj, szülők, testvérek és rokonok 

Adventi jótékonysági hangverseny lesz a plébániai Karitász-csoport ja-
vára ma este a szentmise után. A hangversenyen a Liszt Ferenc Iskola Régi 
Diákok Kórusa lép fel. Az este során adományokat lehet felajánlani, ame-
lyekkel a plébániánkon élő nehéz sorsú családokat támogatja karitász-
csoportunk. A belépés a koncertre ingyenes. 

Hétfőn, kedden és szerdán reggel 6 órakor roráté szentmise lesz. Az 
utolsó hajnali szentmise december 24-én, szerdán, gyertyás szentmise 
lesz. A héten csak kedd délelőtt van szolgálat a plébánia hivatalban.  

Templomunk karácsonyi díszítéséhez kérjük a testvérek segítségét de-
cember 23-án, kedden. 8.30 órára a férfiakat várjuk a karácsonyfák felállí-
tására, 10 órára pedig az asszonyokat a templom takarítására. A legkisebb 
segítséget is hálásan köszönjük!  

A gyerekek karácsonyi pásztorjátéka december 24-én, szerdán délután 
fél 4 órakor lesz a templomban, amelyre szeretettel várjuk a gyerekeket 
szüleikkel és nagyszüleikkel együtt. 

Az éjféli szentmise előtt 23.15 órától karácsonyi koncerttel várjuk a 
szentmisére érkezőket. 

December 25-én, csütörtökön, az Úrjézus születésnapján éjfélkor, dé-
lelőtt 10 órakor és este 6 órakor, Bazitán pedig fél 9-kor lesznek szentmi-
sék. Másnap, december 26-án is vasárnapi miserendet tartunk. 

A jövő vasárnap, december 28-án a Szent Családot ünnepeljük. 


