
Bazitán az adventi gyóntatás december 18-án, jövő vasárnap déle-
lőtt lesz. Két hét múlva, Karácsony napján a szentmise pedig negyed 
órával korábban, 8.15 órakor fog kezdődni, mivel a szentmise után a 
gyerekek pásztorjátékára kerül sor. 

A Szent Márton Légió hálása köszöni a Testvéreknek a jótékonysági 
hangversenyen felajánlott adományokat, amelynek összege 115.435 Ft 
lett, s amellyel egy középiskolás diák tanulmányait fogja segíteni a 
Légió.  

A jövő év első hét hónapjára szentmiseszándékokat a plébánia hi-
vatalban lehet előjegyeztetni.  

Az ünnepek előtt újra kérjük a Testvérek segítségét a ministránsru-
hák mosásához. Kérjük, hogy aki néhány ruhát szívesen kimosna, szí-
veskedjék a sekrestyében jelentkezni. Hálásan köszönünk minden se-
gítséget! 

Szentlélek szeminárium indul január 9-én a Szent Család Óvodá-
ban, amelyről bővebb ismertetőt az elmúlt heti Hírlevélben lehet ol-
vasni. Jelentkezési lap az újságos asztalon található. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még idei egyházközségi 
hozzájárulásukat nem rendezték, szíveskedjenek azt megtenni a plé-
bánia hivatalban. A legkisebb adomány is fontos plébániánk működé-
séhez, ezért minden segítséget hálásan köszönünk. Ebben az évben 
sem járja végig plébániai munkatárs nem az otthonokat, így ha a Test-
vérek ilyet tapasztalnak, fontos tudniuk, hogy nem plébániánk számá-
ra gyűjtik az adományokat. 
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Programajánló 
 
Elváltak lelki hétvégéje 2017. február 17-19. (péntek 18.00 - vasár-

nap 13.00) Bíró László családreferens püspök vezetésével. 
Várjuk mindazokat, akik az Egyházzal egységben élik meg nehéz ál-

lapotukat! Tudjuk, hogy az Egyház tanítása a Családszinódus után sem 
változik, Ferenc pápa „Amoris laetitia” kezdetű apostoli buzdítása nem 
hozott új doktrínát, de az Egyház szeretete élő és valóságos mindenki 
felé, akármilyen életállapotban is van. Ezt a szeretetet tükrözve várjuk 
programunkra az elváltakat és újraházasodottakat egyaránt. 

Részvételi díj szállással és étkezéssel: 7.000,- Ft 
Jelentkezési határidő: 2017. február 1.  
 
 
Ülésezett a püspöki konferencia 
 
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia december 6-án és 7-én 

megtartotta téli rendes ülését, amelyen az alábbi témákat vitatták meg 
a testület tagjai. 

A Krisztus-hívők egységéért meghirdetett ökumenikus imahét 
2017. január 15-től 22-ig tart. Az imahét anyagát németországi keresz-
tények állították össze, amelynek a központi igéje így hangzik: „Krisz-
tus szeretete ugyanis sürget minket” (2Kor 5,14). 

A Püspökök megbeszélést folytattak a római Hittani Kongregáció 
Ad resurgendum cum Christo kezdetű dokumentumáról, amely az el-



hunytak temetésére vonatkozik. Ez a dokumentum teológiai indíttatá-
sú és ahogyan a címe is jelzi, hitünk központi igazságára, Jézus Krisz-
tus testben történt feltámadására alapozva fejti ki azt a keresztény 
tanítást, amely minden ember testben történő feltámadását vallja. 
Ebből következően a katolikus hívők számára javasolja az elhunytak 
hagyományos módon történő temetését, amely kifejezi a testi feltá-
madás hitét, de nem tiltja a hamvasztás választását gazdasági, társa-
dalmi vagy higiéniai okokból. Az instrukció különösen is felhívja a ka-
tolikus hívőket arra, hogy az elhunyt hozzátartozóik földi maradványa-
it szent helyen helyezzék örök nyugalomra. 

Szent László király trónra lépésének 940., szentté avatásának 825. 
évfordulója alkalmából, csatlakozva az állami eseményekhez, a Konfe-
rencia több országot összekapcsoló programsorozattal kíván megem-
lékezni az Árpád-házi uralkodóról. Az emlékév központi rendezvénye 
június 26-án és 27-én lesz, amelynek Győr városa ad otthont. A két 
napon tudományos konferenciával, koncertekkel és ünnepi szentmisé-
vel emlékeznek meg a magyar szentről. Az emlékévhez kapcsolódóan 
többek között Nagyváradon, valamint a Szent László király által veze-
tett Szabolcsi Zsinat 925. évfordulója alkalmából rendezendő progra-
mokon is várják az érdeklődőket. 

katolikus.hu nyomán 

 
 

Anyakönyvi hírek 
 

Keresztelés 
Róka Csaba: 2016. december 4. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 

 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje  
December 12, hétfő, Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 6 óra: 

Püspök atya szándékára 

December 13, kedd, Szent Lúcia szűz és vértanú 
6 óra: + Lajos férj, édesapa 
18 óra: + Margit és Zsigmond szülők és nagyszülők 

December 14, szerda, Keresztes Szent János áldozópap és egyház-
tanító, 6 óra: + Munkatársak 

December 15, csütörtök, 6 óra  
December 16, péntek 

6 óra 
8 óra: Simon Józsefné Soós Ilona temetési szentmiséje 

December 17, szombat, 6 óra 
December 18, Advent 4. vasárnapja 

6 óra: + Ferenc 
8.30 óra (Bazita): Püspök atya szándékára 
10 óra: + István édesapa és testvérek 
18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa 

Ma családi délutánra várjuk a diákokat és szüleiket 15 órára a plé-
bániai központ közösségi termébe. A ma estére meghirdetett hang-
verseny a Zala Szimfonikus Zenekar művészeivel technikai okok miatt 
sajnos elmarad.  

Fatimai esténk lesz kedden, december 13-án, amelyet Farkas László 
atya, bagodi plébános vezet. 16 órától fatimai rózsafüzér, 17 órától 
szentségimádási óra, 18 órától pedig szentmise kezdődik. Nagy szere-
tettel várjuk a Testvéreket! 

A templom ünnepek előtti takarításához kérjük a Testvérek segít-
ségét december 15-én, csütörtökön délelőtt 10 órától. 

A jövő vasárnap, december 18-án, zenés dicsőítésre várjuk a testvé-
reket 16 órától a plébániatemplomba.  

A plébánia Karitász-csoportjának adventi adománygyűjtése de-
cember 18-ig, jövő vasárnapig tart. Ebben az évben tartós élelmiszer-
rel és játékokkal, valamint pénzadománnyal és édességgel lehet segí-
teni plébániánk rászoruló családjait. Az adományokat a templomban 
lehet leadni. 

Az idősek és a betegek adventi gyóntatása otthonaikban december 
20-án és 21-én, kedden és szerdán lesz. Kérjük, hogy hozzátartozóikat 
a hivatalban vagy a sekrestyében jelentsék be szeretteiket! 


