
Másnap, január 8-án, pénteken Karitász-imaóra lesz 17 órakor.  
Vízkereszt ünnepéhez kapcsolódóan január 8-án, pénteken és 9-én, 

szombaton meglátogatjuk azokat, akik áldást szeretnének kérni ott-
honukra. A házáldásra a sekrestyében lehet feliratkozni.  

Plébániánk lelkipásztori munkatársai a jövő vasárnap, január 10-én, 
a délelőtti szentmisében veszik át püspöki megbízólevelüket erre az 
évre és tesznek esküt a szolgálat hűséges végzésére. Szeretettel várjuk 
a Testvéreket, hogy együtt imádkozzunk értük! 

Autóbuszos zarándoklatot szervezünk január 16-án, szombaton 
Szombathelyre, hogy együtt lépjünk át a Székesegyház szentévi kapu-
ján teljes búcsút nyerve. A püspöki szentmise után a felújított Szent 
Márton templomban is imádkozunk Szent Márton születési helyén. 
Jelentkezni a hivatalban és a sekrestyében lehet a 2500 Ft-os részvételi 
díj egyidejű befizetésével. Részletek honlapunkon olvashatók. 

A 2016. júliusig lehet szentmiseszándékokat előjegyeztetni a hiva-
talban és a sekrestyében.  

Emlékeztetjük a Testvéreket, hogy az altemplomban újra vásárolha-
tók urnafülkék az újonnan elkészült urnafalon. Érdeklődni a plébánia 
hivatalban lehet. 

Újra várjuk azon párok jelentkezését, akik már évek vagy évtizedek 
óta együtt élnek, s most szeretnének szentségi házasságot kötni. Írá-
sos tájékoztatót a sekrestyében és a hivatalban lehet kérni.  

A Szent András Evangelizációs Iskola két hétvégés Jézus kurzust 
szervez januárban és februárban. Információs és jelentkezési lap az 
újságos asztalon található.  
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Ferenc pápa január 1-jei szentbeszédéből 

 
Meghallgattuk Pál apostol szavait: „Amikor elérkezett az idők tel-

jessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól született” (Gal 4,4). 
Mit jelent az, hogy Jézus az „idők teljességében született”? Ha arra 

a történelmi időszakra nézünk, rögtön csalódottak leszünk. […] A Ró-
mai Birodalom Izraelt is meghódította, és a választott népet megfosz-
totta szabadságától. A Jézus korában élők számára tehát nyilvánvaló-
an nem azok voltak a legjobb idők. Nem a geopolitikai helyzetre kell 
tehát néznünk, hogy meghatározhassuk, mit jelent az idő csúcspontja. 

Másfajta értelmezésre van szükségünk, mégpedig olyanra, amely a 
teljességet Istenből kiindulva érti. Abban az időszakban, amelyben 
Isten megállapítja, hogy elérkezett az ígéret beteljesítésének ideje, az 
emberiség számára akkor valósul meg az idők teljessége. Következés-
képpen nem a történelem dönt Jézus születéséről, hanem inkább az ő 
világra jövetele teszi lehetővé a történelemnek, hogy az elérje teljes-
ségét. Ezért van az, hogy Isten Fiának születésével kezdődik el az új 
időszámítás, az, amely az ősi ígéretek beteljesedését veszi figyelembe. 
Miként a Zsidóknak írt levélben olvassuk: „Sokszor és sokféle módon 
szólt Isten hajdan az atyákhoz a próféták által; ezekben a végső na-
pokban Fia által szólt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, aki 
által az időket is teremtette. Mint dicsőségének kisugárzása és lénye-
gének képmása, ő tartja fenn hathatós szavával a mindenséget” (Zsid 
1,1–3). Az idők teljessége tehát Isten jelenléte személyesen történel-
münkben. Most láthatjuk dicsőségét, mely egy istálló szegénységében 



ragyog, az ő Igéje bátorít és tart fenn minket, aki egy gyermekben 
„kicsinnyé” lett. Neki köszönhetően a mi időnk, a mi korunk megtalál-
hatja teljességét. A mi személyes időnk is megtalálja teljességét a Jé-
zus Krisztussal, az emberré lett Istennel való találkozásban. 

Ugyanakkor ez a misztérium mindig szemben áll a drámai törté-
nelmi tapasztalattal. Bár azt szeretnénk, ha Isten jelenlétének jelei tá-
mogatnának minket, mindennap ellentétes, negatív jelekkel találko-
zunk, amelyek inkább az ő távollétét éreztetik velünk. Az idők teljessé-
ge szétmorzsolódni látszik az igazságtalanság és erőszak sokféle for-
mája között, amelyek nap mint nap megsebzik az emberiséget. Fel-
tesszük időnként a kérdést: miként lehetséges, hogy az ember tovább-
ra is durván elnyomja az embert? Miként lehetséges, hogy az erősebb 
gőgje továbbra is megalázza a gyengébbet, hogy kirekessze őt vilá-
gunk legnagyobb nyomorába taszítva? Az emberi gonoszság meddig 
fogja még az erőszak és gyűlölködés magvait vetni a földbe, ártatlan 
áldozatokat szedve? Miként lehet az idők teljessége az a kor, amely 
olyan férfiak, nők és gyermekek sokaságát állítja szemünk elé, akik 
háborútól, éhségtől, üldöztetéstől menekülnek, akik életüket is kocká-
ra teszik, csakhogy alapvető jogaik tiszteletben tartását elérjék? A 
nyomornak e bűn által táplált folyama ellentmondani látszik az idők 
Krisztus által megvalósított teljességének. Emlékezzetek, kedves éne-
kesek [itt Ferenc pápa az énekes gyerekekhez fordult], ez volt a har-
madik kérdés, amelyet tegnap feltettetek nekem: miként lehet erre 
magyarázatot találni… A gyerekek is észreveszik ezt! 

Ugyanakkor ez a növekvő folyam semmit sem tehet az irgalmasság 
óceánjával szemben, mely elárasztja világunkat. Mindannyian arra 
kaptunk meghívást, hogy megmerítkezzünk ebben az óceánban, en-
gedjük, hogy újjászülessünk, hogy legyőzzük a közömbösséget, mely 
meggátolja a szolidaritást, és kilépjünk a hamis semlegességből, mely 
akadálya a másokkal való osztozásnak. Krisztus kegyelme, mely betel-
jesíti az üdvösség várását, indítson minket arra, hogy munkatársai le-
gyünk egy igazságosabb és testvériesebb világ építésében, ahol min-
den ember és minden teremtmény békében, Isten eredendő teremté-
sével összhangban élhet. […] 

Forrás: magyarkurir.hu 

Anyakönyvi hírek 
Keresztelés 

Vörös Milán Valentin: 2015. december 27. 
Péthy Dorián: 2015. december 27. 
Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 
 
INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A szentmisék rendje 

Január 4, hétfő, 7 óra: Püspök atya szándékára 
Január 5, kedd, 18 óra: + Rozália és Sándor szülők 
Január 6, szerda, Urunk megjelenése (Vízkereszt) 

7 óra: + Ilona 
10.30 óra: Dolgos Lászlóné Horváth Irén temetési szentmiséje 
16.30 (Bazita) 
18 óra: + Mária 

Január 7, csütörtök, Penyaforti Szent Rajmund áldozópap, 18 óra: 
+ József lelkipásztor 

Január 8, péntek, 18 óra 
Január 9, szombat, 7 óra 
Január 10, vasárnap, Urunk megkeresztelkedése 

7 óra 
8.30 óra (Bazita) 
10 óra: + Imre férj és édesapa 
18 óra: + Ferenc 

A mai vasárnap az altemplomban készülő mozaikra gyűjtjük a per-
selyadományokat. 

Szerdán, január 6-án lesz Urunk megjelenésének ünnepe. Ez a nap 
hazánkban parancsolt ünnep. A plébániatemplomban reggel 7 órakor 
és este 6 órakor, Bazitán pedig fél 5 órakor lesz szentmise. Az ünnepre 
már érvényes a keddi előesti szentmise is. Szerdán az ünnep miatt 
nincs hivatali szolgálat a plébánia hivatalban. 

Lelkipásztorokért és papi hivatásokért tartunk szentségimádási órát 
elsőcsütörtökön, január 7-én, 17 órakor.  


