
A jövő szombaton adventi zenés áhítat lesz plébániánk szervezésé-
ben. Az áhítaton Dankos Attila orgonál adventi műveket, melyek kö-
zött elmélkedések hangzanak majd el. A pontos program a hirdető-
táblán található meg. A közös áhítatra mindenkit várunk! 

A jövő vasárnapi szentmise keretében Szent Borbála közbenjárását 
kérjük a bányászok munkájára. A szentmise után hozzánk is ellátogat 
Szent Miklós püspök. 

Plébánián induló karitász-csoportjába még lehet jelentkezni. Az el-
ső találkozó december 12-én, csütörtökön fél 5-kor lesz az Egyház-
megyei Karitász vezetőinek részvételével. Karácsonyra tartós élelmi-
szer-adományokat is gyűjtünk a rászorulóknak, amelyet december 8-
ig lehet eljuttatni a templomba. 

Az advent a karácsonyi szentgyónások elvégzésének is az ideje. A 
jövő vasárnap délután fél 5-től a szentmise kezdetéig lesz gyóntatás.  

Az otthonukhoz kötött beteg gyóntatása december 11-én, szerdán 
és 12-én, csütörtökön lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat szíveskedje-
nek a sekrestyében vagy a plébánia hivatalban bejelenteni.  

Jótékonysági kosárlabdakupa lesz december 7-én István gyógyke-
zelésének támogatására. Információ a hirdetőtáblán található. 

Az Új Ember és a Keresztény Élet katolikus hetilapokat a sekrestyé-
ben lehet előfizetni a 2014-es évre. Az újságos asztalon új kiadványok 
és imafüzetet találhatók, többek között Brenner János lapjának, az 
Emberhalásznak 2013-as száma, amelynek ára 250 Ft. A 2014-es egy-
házmegyei katolikus kalendáriumot 550 Ft-ért lehet megvásárolni a 
sekrestyében.  
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Plébániai Hírlevél  
 

2013. december 1. 
 Advent 1. vasárnapja 

 
 

 

 
Kezdődik az adventi készület 
 
Az új egyházi év és az advent kez-

dődik a mai vasárnap. Ez a készület 
ideje, hiszen az idő múlására gondo-
lunk, és Jézus eljövetelét várjuk. Nem 
csupán a karácsonyi ünnepekre készü-
lünk, hanem lelkünk éberségével bizo-
nyítjuk Jézus számára, hogy hitünkből 
tettek is akadnak. Az adventi időszak 
számos készülődési alkalmat tartogat számunkra, amikor is s lelkünket 
is felkészültté tehetjük Jézus Krisztus érkezésére és a karácsonyi ünne-
pekre.  

Az advent első sajátossága a roráté szentmise. A hajnali szentmi-
séken való részvétellel áldozatot hozunk, hiszen korábban kelünk és 
sokkal több időt fordítunk imádságra. Kifejezzük lelkünk készségét és 
éberségét, hogy Krisztus érkezése ne találjon bennünket felkészületle-
nül. Plébániánkon hétfőtől szombatig vannak hajnali szentmisék reg-
gel 6 órakor a plébániatemplomban. Éppen ezért adventben hétköz-
naponként nincsenek esti szentmisék, kivétel képez december 13-a.  

A másik fontos adventi jellegzetesség a szentgyónás. Hogyan 
máshogy tudnánk lelkünket Jézust befogadóvá tenni, ha nem a szent-
gyónás által? Az új plébániai struktúra új szentgyónási rend kialakítá-
sát is szükségesé teszi, hiszen a szentmisék alatt rendszerint nem tu-
dunk lehetőséget biztosítani a szentgyónások elvégzésére. Szentgyó-
nást a hajnali szentmisék előtt, valamint a vasárnap esti szentmisék 
előtt lehet végezni korlátozott számban. Több lehetőség lesz azonban 
a december 13-i fatimai estén, valamint az adventi lelkigyakorlaton, 



amelyet ebben az évben a Mária Magdolna Plébániával közösen ren-
dezünk meg. Fontos előre terveznünk, hiszen a szentgyónás elvégzése 
az ünnep előkészítéséhez tartozik és nem magához az ünnepléshez. 
Figyeljünk tehát arra, hogy szentgyónásunkat még az ünnepek előtt 
elvégezzük!  

Advent harmadik fontos dolga a lelkigyakorlat. Ebben az évben 
plébániai közösségünk közösen szervezi meg az adventi lelkigyakorla-
tot a Mária Magdolna Plébánián, amelyet Pákozdi István budapesti 
egyetemi lelkész tart december 20 és 22 között. Itt bőséges lehetőség 
lesz a szentgyónások elvégzésére is. 

 
Plébánia-fa 
 
November 23-án Püspök atya plébániánk megalapításához kötő-

dően fát ültetett az altemplom előtt, amelynek azt a nevet adtuk: plé-
bánia-fa. 

A plébánia-fa egy kétéves tölgyfa. Püspök atya elmondta: a fa jel-
képezi az induló plébániát, hiszen ahogyan ez a fa próbál gyökeret 
ereszteni és növekedni, úgy igyekszik most a közösség is megalapozni 
új életét, hogy minél mélyebbre tudja gyökereit ereszteni. Püspök atya 
azt kívánta, hogy ahogyan ez a fa növekszik, s majd egyszer meg tu-
dunk pihenni árnyékában, úgy növekedjen a plébánia is, hogy olyan 
otthont tudjon nyújtani az itt élőknek, amelyben mindenki felfrissülést 
talál mind testben, mind lélekben.  

 
Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelések 

Róka Gergely: 2013. október 20. 
Rácz Bálint Gergő: 2013. november 24. 

Isten hozta közösségünk új tagjait! 

 
Házasságkötés 

Székely Kálmán – Steiner Veronika: 2013. november 23. 
Isten éltesse az új házaspárt! 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
December 2, hétfő, 6 óra: a Plébánia híveiért 
December 3, kedd, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + Ferenc 
December 4, szerda, 6 óra: + Julianna és Sándor szülők 
December 5, csütörtök, 6 óra: + József, Oszkár és édesanya 
December 6, péntek, 6 óra: + Testvérek 
December 7, szombat, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 6 

óra: A Szűzanya Szeplőtelen Szíve tiszteletére és engesztelésül az elle-
ne elkövetett bűnökért 

December 8, Advent 2. vasárnapja,  
Bazita, 9 óra: + Hajdu Sándor és felesége Teréz 
Kertváros, 11 óra: + Ella és szülők 

     18 óra: + Ferenc 
 
Az elmúlt vasárnap a Karitász javára gyűjtöttük az adományokat. 

Összesen 132 855 Ft-ot adományoztak a testvérek. Az egyházmegyei 
előírások szerint ennek 60 %-a (83 313 Ft) az Egyházmegyei Karitász-
hoz került befizetésre, míg az összeg 40 %-a (55 542 Ft) plébániai kari-
tászunk induló tőkéje lesz. Köszönjük szépen nagylelkűségüket! 

Ma esti szentmise után a zalaegerszegi szimfonikus zenekar ad jó-
tékonysági hangversenyt. A koncerten templomunk számára ajánlha-
tók fel adományok. A részletes program a hirdetőtáblán és honlapun-
kon található meg. Szeretettel várunk mindenkit! 

Egész adventben roráté szentmisék lesznek plébániatemplomunk-
ban hétfőtől szombatig reggel 6 órakor. Az adventi időszakban hét-
köznaponként nincsenek este szentmisék.  

A szentmisék előjegyzése a jövő évre december 3-án, kedden dé-
lután 4 órakor kezdődik a plébánia hivatalban. Jelenleg az első félévre 
jegyezzük elő a szentmiseszándékokat.  

Esőcsütörtökön, december 5-én szentségimádási óra lesz a hajnali 
szentmise után 7 órakor. Ugyancsak csütörtökön, december 5-én lesz 
a képviselőtestület soron következő ülése este 6 órakor. 


