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Gyermekek oldala

Advent, Karácsony

Az adventi időben különösen fontos, hogy elcsendesedjünk, kitakarítsunk magunkból minden
rosszaságot, és sok-sok jócselekedettel ünneplőbe öltöztessük a szívünket.
Ezzel készülünk az Úr Jézus születésnapjára.

Ég a gyertya, ég,
el ne aludjék!
A szívünkből a szeretet
ki ne aludjék!
Ég a gyertya, ég,
fusson a sötét!
Szívünkből a rosszaság is
kitakarodjék!
Ég a gyertya, ég,
nő a fényesség.
Sötét földhöz a fényes ég
Egyre közelébb.
Valahányszor sikerül egy-egy jócselekedetet megtenni, mindig színezz ki a koszorún egy kicsi részt!
Ha szorgalmas leszel, karácsonyra a teljes koszorút
színessé tudod változtatni.

Ég a gyertya, ég, az adventi négy.
Azt ragyogják, azt dalolják:
Jézus áldott légy!

Mit jelent az ADVENT kifejezés?
Megtudod, ha megtalálod a helyes a válaszokat és a hozzájuk tartozó betűket összeolvasod.
Melyik ünnepre készülünk az adventi időben?

Ú Karácsony

H Pünkösd

Hány hétig tart az advent?

O három

R négy

Melyik szín jellemző ilyenkor a templomban?

ZS zöld

J lila

Mikor van a roráte?

Ö hajnalban

A éjfélkor

Mi szerez a gyerekeknek meglepetést?

N falinaptár

V adventi kalendárium

Ki volt Jézus előfutára?

N Szent Péter E Keresztelő Szent János

Mennyi rózsaszín gyertya található
a hagyományos adventi koszorún?

T egy

A három

Karácsony éjjelén az angyalkórus éneke zengett.
Állítsd helyes sorrendbe az angyalkákat,
s akkor neked is elárulják, mit énekeltek azon
a különleges éjszakán!
Az oldalt összeállította: Németh Krisztina
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Hol végezte tanulmányait?
Az általános iskola elvégzése után
a Thúry György Vendéglátóipari
Szakközépiskolában tanultam Nagykanizsán, majd a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium levelező tagozatán. A kántorképző tanfolyamot
Veszprémben végeztem el. Jelenleg
a Szombathelyi Hittanárképző Főiskola első éves hallgatója vagyok.
Miért választotta éppen ezt a hivatást? Gyermekkorában is kántor
szeretett volna lenni?
Nem árulok el nagy titkot, ha azt
mondom, hogy az orgona iránti vonzalmam az egyik fő mozgatórugója
hivatástudatomnak, illetve az ehhez
kapcsolódó meghívás a keresztény
szolgálatra, s a kettő kölcsönösen erősíti egymást.

Gyermekkoromban már pontosan
tudtam, hogy hamarosan ott fogok
ülni az orgonapadon – mihelyst leér
a lábam a pedálműre természetesen.
Az embert, ha valami nagyon érdekli,
kutatni kezd utána, azonosul érdeklődése tárgyával. Mindent megtesz,
hogy magáévá tegye azt a tudást, ami
még hiányzik ahhoz, hogy munkáját
majdnem tökéletesen végezze. A kántorképzős évek alatt óriási támogatást
jelentett számomra, hogy a családom
és Ilyés Dénes atya is mellettem álltak, támogattak, hiszen kamaszkorom viharos közepén többször is abba akartam hagyni a négyéves képzést. A Jóisten azonban mindig megmutatta, hogy ezt nem érdemes megtennem.
Milyen érzés tölti el, amikor leül az
orgonához?
Ehhez csak az alábbi, Charles-Marie Widor-tól származó kijelentést
szeretném hozzáfűzni: „Orgonán játszani annyi, mint az örökkévalóság
megérzéséből és megértéséből fakadó
erőt kinyilvánítani.”
Mi a különbség a misén való szolgálat és a zongorázás/orgonálás között?
Egy fontos különbség van. Szent
cselekmény alatt, előtt vagy után az
ember nem magának játszik, nem is
elsősorban a híveknek, hanem Istennek. Ehhez pedig megfelelő lelkület
kell, hogy az orgonát méltó módon
tudjuk megszólaltatni. Különösen,
mikor improvizatív jellegű variációk
hangzanak el. Tudniillik, a zene képes lerombolni a szentmise „szent”
jellegét, de ugyanakkor az egyik leghatásosabb módja az áhítatos lelkület elősegítésének is, amely alapfeltétele a szentmisén és egyéb ájtatosságokon való részvételnek.
Hány éve szolgál kántorként?
A Szűz Mária Szeplőtelen Szíve
plébánián egy éve.
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Hol kántorizált eddig életében?
Elsősorban szülőfalumban, Búcsúszentlászlón és a hozzá tartozó fíliákon, helyettesi jelleggel. Ugyanígy
volt alkalmam egyéb településeken
is némi gyakorlatot szereznem, mint
például Zalaapátiban, Sármelléken,
ahol egy kántorképzős évfolyamtársamat segítettem ki.
Egyedül vagy inkább a kórussal
együtt szokott dolgozni?
Munkám hangszeres részét egyedül szoktam kidolgozni. Az énekekre való felkészülésre természetesen a kórust is bevonom.
Melyik a kedvenc időszaka az évben, amikor a legszívesebben végzi
munkáját?
Kedvenc időszakom az Advent,
mely mindig eszembe juttatja gyermekkori éveimet, mikor a nagymamámmal rendszeresen mentünk a
hajnali szentmisékre. Ez különös lelkületet ad munkám végzéséhez is.
Mivel tölti legszívesebben a szabadidejét? A munka mellett jut idő
egyéb kedvtelésre?
Szabadidőm egy részében, talán
furcsa, de szeretek egyedül lenni és
csendben. Ilyenkor az ember magára marad az Istennel. Ihletet szerez, szabadjára engedheti alkotó fantáziáját, amire egy zenével foglalkozó embernek különösen nagy szüksége van. Főleg a természetes kikapcsolódást szeretem, mint például sétálni, kastélyokat látogatni, akár külföldön is. Szeretek sakkozni. Szeretek érdekes emberekkel beszélgetni,
eszmecseréket folytatni. Az a fajta
ember vagyok, aki az élet legapróbb
történéseit is górcső alá helyezi, és
összeveti egy másikkal, így értve
meg a világmindenség titkait. Ahogyan Widor is mondta, mindez a zenében nyilvánul meg.
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Domján József plébániánk kántora, akinek nemrég hallhattuk emlékezetes orgonakoncertjét a kertvárosi templomban. Vele beszélgettünk pályafutásáról, a szent zene
iránti vonzódásáról, a templomi
szolgálatról.

INTERJÚ

Istent szolgálni a zenével

Gombos Luca
JANUÁR
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Megújult a templomunkat
támogató alapítvány
E

redetileg a kertvárosi plébániatemplom felépítését
tűzte ki céljául a Mária Magdolna Plébánia Mindszenty Emléktemplom Építése Közhasznú Alapítvány,
amely a templom felépülésével teljesítette az alapító
által neki szánt küldetését. Az alapító, a Mária Magdolna Plébánia válaszút elé került, vagy megszünteti az
alapítványt és a vagyonát felajánlja másik közhasznú
alapítványnak, vagy új célt ad neki és tovább működteti. Az utóbbit támogatta a kedvezően változó jogszabályi környezet, az új Polgári Törvénykönyv hatályba
lépése.
Az alapító képviseletében Stróber László apát-plébános végül az alapítvány életben tartása mellett döntött
és új név alatt, új célokat határozott meg. A non profit
szervezet újjászületett.
Az alapítvány új neve: Mindszenty Emléktemplom
Plébániai Alapítvány, a székhelyének pedig a plébánia
hivatal, az Átalszegett utca 100. szám alatt ad otthont.
Célja a templom és a plébánia hivatal épülete dologi
kiadásainak segítése, a templomban és az ahhoz csatlakozó közösségi helyiségekben a vallási, kulturális és közösségi élet szervezése, elősegítése (előadások, hangversenyek stb.).
Bár a közhasznú jogállását elveszítette, ugyanis az
idei évtől előírt szigorú feltételeket nem tudta teljesíteni,
de továbbra is közhasznú tevékenységet végez, amelynek keretében közfeladatot lát el, ezért továbbra is jogosult a személyi jövedelemadó 1%-át gyűjteni. Kulturális
szolgáltatást végez, így különösen támogatja a templomban és hozzá tartozó közösségi helyiségekben szervezett előadó-művészeti tevékenységeket, film klubokat, a helyi közművelődési tevékenységeket. Ifjúsági
ügyekkel foglalkozik, melynek során biztosítja a fiatalok
hittanulásának tárgyi és személyi feltételeit, szervezi a
hittanuló fiatalok szabadidejének tartalmas eltöltését,
támogatja a fiataloknak szervezett ismeretterjesztő, a
bűnmegelőzést célzó, a testi és erkölcsi fejlődésüket segítő előadásokat, programokat.
Az alapítvány ügyvivő testülete tagjainak száma a korábbi kilenc főről három főre változott, megbízatásuk öt
évre szól. A kuratórium tagja lett dr. Tüske György és
Kürnyek Róbert, míg a kuratórium elnöke dr. Sorok
Norbert.
A kuratórium a stabil pénzügyi háttér megteremtése
érdekében, igyekszik megszólítani az alapítvány céljait
adományokkal támogatni hajlandó, a megyeszékhelyen, illetve a megyében működő vállalkozásokat. Nyilvános, mindenki számára átlátható működésre, tevékenységéről rendszeres beszámolásra törekszik. Eh4
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hez szükséges egy saját honlap létrehozása, amit rövidtávon szándékozik megvalósítani.
Az új vezetés elkötelezett a karitatív megmozdulások felkarolása és a plébánia köré szerveződő közösségek segítése mellett, ezért minden kezdeményezést
szívesen vár, amely az alapítvány támogatásával, élő,
aktív keresztény közösséggé kovácsolja a plébániához
kötődő vagy kötődni szándékozó embereket.
Az alapítvány adószáma és bankszámlaszáma továbbra is változatlan maradt.
Adószám: 19272629-1-20
Bankszámlaszám: 11102807-19272629-10000001

Dr. Sorok Norbert
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„A vidám kedélyű mindig ünnepet ül” (Péld 15,15)

emplomunk tíz éves jubileumához kapcsolódva,
október 25-én rendeztük meg első plébániai bálunkat, melynek a Mindszenty iskola tornaterme adott otthont. Már hetekkel korábban megkezdődött a lázas
készülődés: a műsorszámok tervezgetése, a vacsoramenü összeállítása, a tombolatárgyak gyűjtögetése, a
bálterem dekorációjának megálmodása, és még sok
egyéb apró dolog, ami átgondolást igényelt. Izgatottan
figyeltük, milyen arányban fogynak a jegyek, a jelentkezések alapján hogyan alakulnak az asztaltársaságok.
Nem kellett csalódnunk, közel kétszázan vehettünk
részt plébániánk első bálján, mely nagyon családias,
vidám légkörben zajlott. Nem mindenki tudott eljönni,
de érezhető volt, hogy a távollévők közül is sokan beletették szívüket a megvásárolt támogatójegybe, a felajánlott tombolaajándékba, az elküldött süteménybe, vagy
egyszerűen egy fohászba. Így ez a rendezvény egy nagy
összefogássá vált, melyben közösségünk szíve-lelke
benne volt. Hálásan megköszönjük mindazoknak, akik
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a bál előkészületeiben, lebonyolításában akár tettekkel,
akár imáikkal segítettek. Nem utolsósorban hálát kell
adnunk a Jóistennek, aki megáldotta törekvéseinket.
Külön meg kell említenünk az ifjúsági közösség lelkes
tagjait, akik szinte minden területen segítő kezet nyújtottak: teremrendezés, műsor, tombolaárusítás, ruhatár,
vacsorafelszolgálás, a bált követő rendrakás. Nyugodtan elmondhatjuk: nélkülük ez a bál nem jött volna létre!
A vidám est anyagi bevétele 213 ezer Ft, mely ugyan
nem elégséges arra, hogy a kis kápolna elhasználódott,
szinte már használhatatlanná vált orgonáját újra vagy
újabbra cseréljük, ez mégsem ad okot elkeseredésre, hiszen megtapasztalhattuk, hogy a Jóisten a kellő időben
már sok mindent „megszaporított”, amire igazán nagy
szükség volt.
Az alábbi képsorokkal buzdítunk mindenkit, azokat
is, akik idén bármely ok miatt nem lehettek jelen a bálban, hogy jövőre ismét lesz egy vidám esténk!

Kocsis Zsuzsanna
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KÖZÖSSÉG

Az első plébániai bál margójára
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Van reményünk, Krisztus!
K

orunkban oly sokat beszélünk a hitről és a szeretetről, s mintha háttérbe szorulna a remény, pedig
ahogy az előbbi kettő, úgy utóbbi is isteni erény.
„A remény kapocs a hit és a szeretet között”- mondja
Karl Rahner teológus.
Szent Pál apostol szerint a remény a hittel és a szeretettel együtt a keresztény élet alappillére. Szent II. János
Pál pápa egyik műve ezt a címet viseli: „Átlépni a remény küszöbén”. Az átlépéshez szükség van a személyes akaratra. Tehát lépnünk kell…! A gyermeki
lelkülettel párosuló, bízó remény felemeli a szívet-lelket,
közelebb visz bennünket jóságos Jézusunkhoz, a betlehemi Kisdedhez. Rábízzuk magunkat, Reá hagyatkozunk. Nem félünk, nem esünk kétségbe, nem ijedünk
meg, nem aggodalmaskodunk még akkor sem, amikor
azt gondolnánk magunkban, bizony lenne rá okunk.
Ferenc pápa nyomatékosítja: „Szeretem ismételni: ne
hagyjátok, hogy ellopják a reménységeteket! Ne lopják el tőlünk a reményt, mert ez az erő Isten kegyelme, ajándéka,
amelynek révén előre haladhatunk az égre tekintve.”
A remény mindig fényt hoz az életünkbe, mint ahogy
azt Karácsony éjjelén az égbolton felragyogó csillag is
tette. Ahogy jelzés volt a nyájukat őrző pásztoroknak, s
a három napkeleti bölcs királynak, ugyanúgy jelzés kell,
hogy legyen nekünk is, a ma, a XXI. század embere számára.

A remény, ha feltételek nélküli, tehát őszinte alázatból és megnyílásból fakad, s kitartó hittel párosul, vigaszt, enyhülést és megnyugvást hoz a lélek számára.
Erőt ad és bátorítást, amire nagy szüksége van mindnyájunknak. Azt súgja füledbe Jézus, hogy nem vagy
árva, nem vagy egyedül, Ő ott van veled, s figyel rád!
Akkor is, ha sok a küzdelmed, akkor is, ha úgy érzed,
nehéz a kereszted, ha beteg vagy, ha szegénység, vagy
munkanélküliség érint, akkor is, ha az élet megpróbáltatásai és viharai közt vergődsz. Krisztus számára fontos vagy, értékes vagy, szeretve vagy! S ha ilyenkor
képesek vagyunk még mélyebben, még jobban bízni
Őbenne, akkor megoldást kaphatunk minden olyan dologra, nehézségre, amit most még nem látunk tisztán,
nem értünk.
Ha válaszunk bizalom, új távlatok és esélyek, új tervek nyílhatnak meg előttünk, és öröm töltheti el a lelkünket.
Legyen szívünk a reménység ablaka az adventi készületben, s tárjuk ki azt, hogy egymást gazdagíthassuk az
Isten és felebarát iránti tevékeny szeretetben!
Az Apostol szavaival induljunk el bátran ezen az
úton, aki így fogalmaz a Római levél 15. fejezetének 13.
versében: „Töltsön el titeket a reménység Istene, a hit teljes
örömével és békéjével, hogy a Szentlélek erejéből bővelkedjetek
a reményben!”
Sóska Zoltán

Szentségi házasságra felkészítő régóta
együtt élő pároknak

Plébániai közösségünk tagjai között bizonyára sok olyan pár van,
amelynek tagjai már jó ideje együtt élnek, s akár gyermekeknek is életet
adtak, de bizonyos események miatt nem kötöttek templomban szentségi házasságot. Őket szeretnénk megszólítani egy új lehetőséggel.
Kezdetben talán szándékukban volt, hogy az elmulasztott házasságkötést hamar pótolják. Ahogy telt-múlt az idő, a különböző váratlan
események miatt egyre csak halogatták a szentség megkötését, mígnem egyszer csak úgy érezték, hogy már nem tudnának szégyen nélkül házasságkötésre jelentkezni, vagy akár azt jutott eszükbe, hogy
már túl öregek hozzá. S bár szívükben ott a vágy, a bátorság legtöbbször nem volt elég.
Plébániánk ezeknek a pároknak szeretne segíteni, s lehetőséget nyújtani a szentségi házasság megkötésére. Mindenekelőtt egy néhány alkalmas találkozóra hívjuk a párokat, ahol a lelkipásztorok mellett
szakavatott házaspár segíti bemutatni azt, amiben a szentségi házasság többet jelent bármilyen más életközösségnél. A találkozókat követően tetszőleges időpontban lehetőség nyílik a házasság megkötésére, akár rendkívül egyszerű formában is.
A felkészítőre azokat várjuk, akik egyházilag szabad állapotúak, vagyis nem volt korábban most is érvényben levő szentségi házasságuk.
A felkészítőn való részvétel természetesen teljesen ingyenes a résztvevő párok számára.
Bízunk abban, hogy hatékony segítséget tudunk nyújtani a plébániánkon élő pároknak. Sok szeretettel várjuk a párok jelentkezését a Plébánia Hivatalban január 31-ig!
6
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Új szentmise vasárnaponként

Januártól minden reggel 7 órakor is lesz szentmise a plébániatemplomban, hogy a korán kelők,
illetve az útra indulók se maradjanak szentmise nélkül. A vasárnapi szentmisék rendje tehát a következőképpen alakul januártól:
Plébániatemplom: 7 óra, 10 óra,
18 óra; Bazita: 8.30 óra

pnq

Plébániai falinaptár és évkönyv

Plébániánk két saját kiadványt
jelentetett meg. A falinaptár az elmúlt év képeit tartalmazó tervezőnaptár, amely a katolikus ünnepeket és a névnapokat is tartalmazza.
Évkönyvünk pedig a 2014-es esztendő főbb eseményeit, valamint
plébániai közösségeink bemutatkozását tartalmazza.
Már megvásárolhatók templomainkban és a plébánia hivatalban.
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testvéremet, mert segít nekem és nem bánt engem! (Eszter,
11 éves)
Azért szeretem a családomat, mert szeretnek és mindent
megtesznek értem. Istennek köszönhetem, hogy élek és megkeresztelt gyerek vagyok. Imádkozom minden nap és szeretnék
elsőáldozó lenni! (Zonga, 9 éves)
Istenem, köszönöm, hogy vigyáztál évekig a családomra, köszönöm, hogy megteremtetted a két testvéremet! Köszönöm,
hogy megbocsátottál, amikor rossz voltam! (Kincső, 9 éves)
Azért szeretem a családomat, mert biztonságban érzem
magam közöttük! (Dani, 9 éves)
Istenem, köszönöm a családomat, mert ők gondoskodnak
rólam és szeretnek engem. Szeretném, hogy örökre így maradjunk, ezért imádkozom. (Annamária, 10 éves)
A jó Istentől azt kérem, hogy legyünk megint egy család,
hogy anya és apa ne veszekedjen. Csak ezt kívánom a jó Istentől, hogy örökké együtt szeressük egymást. (Dávid, 10 éves)
Istenem, köszönöm, hogy megteremtetted tisztaszívű és jóságos szüleimet! (Kíra, 9 éves)
Nekem a Család kincs! Összetartás, szeretet és béke fog
körül! Ha nem vagyok otthon a családommal, akkor hazavágyom! Ha a szüleim nincsenek odahaza, hiányoznak nekem!
(Laci, 10 éves)
Szerintem a család egy fontos kincs. Az én családom befogadott engem, és Isten színe előtt megígérték, hogy vigyáznak
rám. Ha rossz a kedvem, mindig megvigasztalnak. Sok gyerek
nem is gondol arra, milyen jó, hogy gondoskodnak róla.
Endrédiné Fekete Ágnes
(Emese, 10 éves)

Megkérdeztük a gyermekeket, mit jelent számukra a
család. Ők ösztönösen is sejtik, hogy a biztonságot jelentő család egy elszakíthatatlan kötelék, amelyben
mindig ott rejtőzik az Isten, és hálát tudnak adni érte.
Tanuljunk tőlük!
Nekem azért jó, hogy van családom, mert ha bánatos vagyok, ők megvigasztalnak. Azért szeretem anyukámat, mert
mindig mellettem áll. Azért szeretem apukámat, mert mindenhová elkísér, és sosem hagy egyedül. (Jázmina, 9 éves)
Isten, vigyázz a családomra! Köszönöm, hogy gondoznak
engem szeretettel! Köszönöm Istenem, hogy egészségben születtem! Köszönöm, hogy megteremtettél! (Regina, 9 éves)
Azért jó, hogy van családom, mert tudok játszani velük.
Mert velük elmehetek szentmisére. (Kristóf, 9 éves)
Én azért vagyok szomorú, mert apát csak kéthetente látom,
de azt köszönöm, hogy ennyit is találkozhatunk! (Tibor, 11
éves)
Azért szeretem apukámat, mert elvisz a munkahelyére.
(Zoli, 8 éves)
Istenem, köszönöm a családom, mert van biztos támaszom,
és segítenek nekem a bajban! Köszönöm a szüleimet, nagyszüleimet, keresztszüleimet, mert jók hozzám! Köszönöm a
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világegyház vezetői 2014. október 5-18. között
Rómában rendkívüli tanácskozásra gyűltek öszsze, hogy a családszinódus során megoldásokat találjanak azokra a kihívásokra, amelyekkel a ma élő családoknak szembe kell nézniük. A hosszú és tartalmas párbeszéd zárásaként a szinódusi atyák egy üzenetet fogalmaztak meg a világegyház családjai számára. Ennek
záró fohászait mi is elimádkozhatjuk otthonainkban
Szent Család ünnepén.
„Előttetek jár Jézus, Mária és József családjának a jelenléte,
az ő szerény otthonukban. A názáreti Szent Családdal egyesülve mi is mindenki Atyjához fordulunk imánkkal, amikor a
föld összes családjáért könyörgünk:
Atyánk, add meg minden családnak az erős és bölcs házastársak jelenlétét, akik váljanak a szabad és összetartó család
forrásaivá!
Atyánk, add meg a szülőknek, hogy legyen olyan otthonuk,
ahol békén élhetnek családjukkal!
Atyánk, add meg a gyermekeknek, hogy a bizalom és a remény jelei lehessenek, s add meg a fiataloknak a bátorságot a
szilárd és hűséges elköteleződéshez!
Atyánk, add meg mindenkinek, hogy keze munkájával megkereshesse a kenyerét, hogy megízlelhesse a lelke kiegyensúlyozottságát, és elevenen tartsa a hit égő fáklyáját a sötétség
idején is!
Atyánk, add meg mindnyájunknak, hogy megláthassuk, miként virágzik ki a mind hűségesebb és hitelesebb egyház, az
igazságos és emberi társadalom, egy világ, amely szereti az
igazságot, az igazságosságot és az irgalmasságot.”

HITÉLET

A családról
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E S E M É NY NA P TÁ R
• December 4-én, elsőcsütörtökön 17 órától
lelkipásztorokért és papi hivatásokért lesz szentségimádás a plébániatemplomban.
• December 5-én, elsőpénteken az esti szentmise
előtt 17 órakor kezdődik a Karitász-csoport imaórája.
• December 6–14. között, a hajnali szentmisék
után ima-kilencedet tartunk Brenner János boldoggá avatásáért.
• December 7-én, vasárnap az esti szentmise
után a Zala Szimfonikus Zenekar előadóművészei
adnak adventi hangversenyt Bach, Vivaldi és Telemann műveiből.
• December 12–13–14-én lesz plébániánk közösségének adventi lelkigyakorlata, melyet dr. Pápai
Lajos győri megyéspüspök vezet.
• December 16–17-én, kedden és szerdán látogatják meg lelkipásztoraink az otthonukhoz kötött
betegeket, hogy karácsonyi szentgyónásukat elvégezhessék.
• December 20-án, szombaton 16 órakor a Bandi
Cica Montessori Óvoda óvodásai adnak műsort a
plébániatemplomban.
• December 24-én, szerdán délután 15 órakor
karácsonyi pásztorjátékra várjuk a családokat.
• December 25-én, karácsonykor ünnepi miserendet tartunk, előtte éjfélkor is lesz szentmise.
• December 26-án, pénteken, Szent István vértanú napján, szintén ünnepi miserend lesz.
• December 28-án, Szent Család vasárnapján
minden szentmise után külön áldásban részesítjük
a jelenlevő családokat.
• December 30-án, kedden az esti szentmise után
szentségimádás és közbenjáró imádság kezdődik.
• December 31-én, szerdán 16 órakor év végi hálaadó szentmisére várjuk a kedves híveket.
• 2015. január 1-jén, Szűz Mária, Isten Anyjának
parancsolt ünnepén, Bazitán 8.30 órakor, a plébániatemplomban pedig 10 és 18 órakor vannak szentmisék. 17 órakor a lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát.
• Január 2-án, elsőpénteken az esti szentmise előtt
17 órakor kezdődik a Karitász-csoport imaórája.
• 2015 januárjától, próba jelleggel, vasárnaponként reggel 7 órakor is lesz szentmise.
• Január 13-án, kedden fatimai este lesz, benne
17 órától szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise.
• Január 19 és 24 között imádkozunk a keresztények egységéért az ökumenikus imahét során. A
részletes istentiszteleti rend templomaink hirdetőtábláján olvasható. Ezen a héten a plébániatemplomban minden hétköznapi szentmise reggel 7 órakor
van.
• Január 27-én, kedden szentségimádás és közbenjáró imádság lesz a plébániatemplomban.

Fiatal házasok
közössége
2

013 augusztusa óta ad otthont a Szűz Mária Szeplőtelen
Szíve Plébánia számunkra. Robi atya megszólítására 8
fővel indult csoportunk. Azóta kicsit átalakultunk, de továbbra is töretlen lelkesedéssel csütörtök esténként 19 órától tartjuk
közösségi alkalmainkat.
Általában minden találkozónkat imádsággal kezdjük és fejezzük is be. Ezt követi az éppen arra a napra szánt lelki rész,
vagy a csoport valamelyik tagját éppen foglalkoztató téma
megbeszélése. Ezek a témák leggyakrabban a hit, a család, illetve a nevelés témakörét ölelik fel. Megosztjuk egymással
saját tapasztalatainkat, felismeréseinket: hogyan vannak jelen
az én életemben, szavaimban, tetteimben a megismertek, miben kell változnom, fejlődnöm. Igyekszünk minél jobb bizalmi
kapcsolatot is kialakítani a közösségen belül, hogy az esetleges gondjainkat, problémáinkat, fájdalmainkat is megoszthassuk egymással.
Időnként szervezünk „családi” összejöveteleket is, amelyeken gyermekeink is részt vesznek. Ilyenkor jókat beszélgetünk, játszunk, sütizünk együtt. A cél a felhőtlen együttlét.
Különböző korosztályokhoz tartozunk, más-más helyzetben
élünk, mégis nagyon sok a közös élethelyzet, amit egy-egy
ilyen alkalommal jó megbeszélni, tapasztalatainkat megosztani.
Minden fiatal házaspár csatlakozását szeretettel és örömmel
fogadjuk, akik kedvet éreznek magukban, hogy részt vegyenek
az alkalmainkon és közösségünk tagjai legyenek!

Köszönjük, hogy a Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánián
helyet kaptunk, és alkalmat, hogy a templom életének részesei
lehetünk!

Tótmártonné Kulcsár Szilvia és Körmendyné Polgár Csenge

