
Templomunk és környékének nagytakarítása és felkészítése a kará-
csonyi ünnepekre december 14-én, szombaton 13 órától lesz. Szere-
tettel kérjük a testvérek segítségét! 

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

December 15-én lesz Brenner János meggyilkolásának 56. évfordu-
lója, amelyre készülve imakilencedet végzünk Egyházmegyénk e vér-
tanú sorsú lelkipásztorának boldoggá avatásáért. A napi szakaszokat a 
hajnali szentmisék után imádkozzuk el. A kilenced során használt ima-
füzet 250 Ft-ért megvásárolható az újságos asztalról. 

Plébániánk adventi lelkigyakorlata két hét múlva, december 20-22 
között lesz a Nagytemplomban, amelyet Pákozdi István budapesti 
egyetemi lelkész vezet. A lelkigyakorlat idején rendkívüli lehetőség 
nyílik majd a szentgyónások elvégzésére.  

A jövő év első félévére már lehet szentmiseszándékokat előjegyez-
tetni a sekrestyében és a plébánián. Egyúttal jelezzük, hogy decem-
berben péntekenként nincs hivatali idő a plébánia hivatalban. 

Szeretettel kérjük a testvéreket, hogy akik egyházközségi hozzájá-
rulásukat még nem rendezték a 2013-as évre, szíveskedjenek azt meg-
tenni a plébánia hivatalban vagy a szentmisék után a sekrestyében. 

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. Megérkezett a Martinus decemberi száma, 
amely 150 Ft-ba kerül. A 2014-es egyházmegyei katolikus kalendáriu-
mot 550 Ft-ért lehet megvásárolni a sekrestyében.  
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Istennel ebédeltem 
 
Volt egyszer egy kisfiú, aki feltét-

lenül találkozni akart Istennel. Tisz-
tában volt azzal, hogy az Istenhez 
vezető út nagyon hosszú, ezért az 
összes fellelhető dobozos kólát és 
csokoládét bepakolta a hátizsákjába, 
és elindult. Addig futott, amíg egy 
parkhoz nem ért, ahol megpillantott 
egy öreg nénit. A néni egy padon 
ült és a galambokat nézte, akik táp-
lálék után kutattak a földön. 

A kisfiú leült a néni mellé a padra. 
Kinyitotta a hátizsákját, és már ép-
pen ki akart venni egy dobozos kó-
lát, amikor arra gondolt, hogy a néni biztos nagyon éhes lehet. Ekkor 
fogott egy csokoládét és odaadta a néninek. A néni hálásan elfogadta 
az édességet és a fiúra mosolygott - csodálatos volt a mosolya. 

A kisfiú még egyszer látni akarta a mosolyt, ezért kólával is megkí-
nálta a nénit, aki újra rámosolygott, talán még sugárzóbban, mint 
előtte. A kisfiú majdnem kiugrott a bőréből.  

Egész délután a parkban maradtak, csokit ettek és kólát ittak, de 
egy szót sem szóltak egymáshoz. Amikor besötétedett, a kisfiú elál-
mosodott és úgy döntött, hazamegy. Már ment néhány lépést, amikor 
megállt és visszafordult. Visszasétált a nénihez és átölelte. A néni leg-
szebb mosolyával ajándékozta meg.  



Amikor a fiú hazatért, édesanyja különös mosolyt látott az arcán és 
megkérdezte: „Mi jó történt ma veled, hogy ilyen boldog vagy?” 

A kisfiú így válaszolt: „Istennel ebédeltem, akinek csodálatos a mo-
solya.”  

Amikor az idős néni hazaért, fia már az ajtóban várt rá. Amikor 
megkérdezte miért mosolyog, a néni így válaszolt: „Istennel ebédel-
tem, aki sokkal fiatalabb, mint amilyennek gondoltam.” 

Kurt Tepperwein: „Illúziók nélkül”  

 
Egyházmegyei katolikus kalendárium 
 
Megújult külsővel és tartalommal várja az olvasókat a Szombathelyi 

Egyházmegye 2014. évi kalendáriuma. A színes képekkel illusztrált 
kiadványban olyan témák olvashatók, mint Keresztény egészségmeg-
őrzés, avagy hogyan vigyázzunk magunkra és egészségünkre keresz-
tényi módon, hogyan éljünk a hétköznapokban? Egy többgyermekes 
kőszegi család gyakorlati tapasztalatait osztja meg az olvasóval a napi 
imádsággal kapcsolatban. A kalendárium olvasói megtanulhatják 
imádkozni a Hétfájdalmú Szűzanya rózsafüzérét, sőt megismerked-
hetnek annak történetével, a kibehói Szűzanya-jelenésekkel is. 

A 2014. évi kiadványban a II. János Pál Katolikus Kollégium diákjai 
vallanak arról, hogy keresztény fiatalként milyen váratlan vagy öröm-
teli helyzeteket élhetnek meg hitükkel kapcsolatban az egyetemen. 

A jövő évi kalendáriumban szintén helyet kaptak az ún. állandó ré-
szek, a hívők által nagyon kedvelt tanulságos történetek és novellák a 
hitről, a szeretetről és a családról, magyar szerzők istenes versei és 
természetesen a viccek is. 

Interjút olvashatnak Konkoly István püspök atyával, Tibola Imre 
nagypréposttal és P. Szabó Alajos atyával, bepillanthatnak a püspöki 
hivatal munkatársainak és győri szeminárium diákjainak mindennapja-
iba, és azt is megtudhatják, hogyan imádkozik egy lelkipásztor. 

A háziasszonyoknak receptek, praktikus konyhai tippek, trükkök és 
tanácsok várják, míg a gyerekeknek kifestőkkel és útvonalkeresőkkel 
kedveskedünk. 

A kalendárium megvásárolható a sekrestyében 550 Ft-ért. 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
 
December 9, hétfő, A Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogan-

tatása, 6 óra: + Szülők 
December 10, kedd, 6 óra: + József és szülei 
December 11, szerda, 6 óra: Püspök atya szándékára 
December 12, csütörtök, 6 óra: + András 
December 13, péntek, Szent Lúcia szűz és vértanú, 6 óra: + János 

18 óra: + Lajos édesapa 
December 14, szombat, Keresztes Szent János áldozópap és egy-

háztanító, 6 óra: + Irén, Győző és lányuk Aranka Anna 
December 15, Advent 3. vasárnapja, 11 óra: + Tibor férj, édesapa, 

nagyapa 
      18 óra: + Margit és Zsigmond szülők 

 
Egész adventben roráté szentmisék vannak plébániatemplomunk-

ban hétfőtől szombatig reggel 6 órakor. Az adventi időszakban hét-
köznaponként nincsenek este szentmisék.  

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.  

Plébánián karitász-csoportjának alakul ülése december 12-én, csü-
törtökön fél 5-kor lesz az Egyházmegyei Karitász vezetőinek részvéte-
lével. Egyúttal jelezzük azt is, hogy az adománygyűjtési akciót decem-
ber 15-ig, jövő vasárnapig meghosszabbítottuk.  

December 13-án, pénteken fatimai esténk lesz. A szentmise este 6 
órakor kezdődik, amelyet egykori lelkipásztorunk, Stróber László c. 
apát, esperesplébános vezet. Ezen a napon reggel 6 órakor is lesz 
szentmise.  

A bérmálkozó-csoport következő találkozója december 14-én, 
szombaton délelőtt 10 órakor lesz templomunkban. 

 


