
December 28-án, szombaton, Aprószentek ünnepén a reggel 7 órai 
szentmise után szentségimádási órát tartunk az életért és az abortusz 
áldozataiért.  

A jövő vasárnap, december 29-én a Szent Család vasárnapja lesz. 
Minden szentmise után a családok külön áldásban részesülhetnek. Ez 
a nap a bazitai templom szentségimádási napja is. A 9 órai szentmise 
után lesz a szentségkitétel. Délután 3 órakor közös szentórát végzünk, 
amelynek végén a szentségeltétellel zárjuk a szentségimádási napot. 
Plébániai közösségünk minden tagját várjuk a Jézussal való együttlét-
re! 

Ne feledjük: január 1-jétől új rend szerint lesznek a vasárnap déle-
lőtti szentmisék. A plébániatemplomban délelőtt 10 órakor lesz 
szentmise, valamint este 6 órakor. Bazitán ezentúl minden vasárnap 
lesz szentmise reggel 8.30 órakor. 

Plébániai szórólapunkból példányok szabadon elvihetők az újságos 
asztalról.  

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. 

Horváth István Sándor atya két új könyvéből is lehet rendelni, ame-
lyeket a sekrestyében lehet megtekinteni. Kérjük azokat, akik Mária 
Rádiós programfüzetet rendeltek – elsősorban az új előfizetőket – 
hogy magazinjukat szíveskedjenek felvenni az újságos asztalról! 
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Plébániai Hírlevél  
 

2013. december 22. 
 Advent 4. vasárnapja 

 
 

 

 
 
Új vasárnapi miserend január 1-től! 
 
Január 1-jétől némileg módosul plébániánkon a vasárnapi szentmi-

sék rendje. A plébániai közösség és az egyházközségi képviselőtestü-
let kérésének megfelelően a vasárnap délelőtti szentmisék 10 órakor 
fognak kezdődni. Az esti szentmisék kezdési időpontjában nem lesz 
változás, vagyis továbbra is 18 órakor lesznek a vasárnap esti szentmi-
sék. 

Bazitán január 1-től minden vasárnap lesz szentmise, mégpedig 
reggel 8.30 órakor.  

A hétköznapi szentmisék rendjében nem lesz változás, vagyis hét-
főn és szombaton reggel 7 órakor, keddtől péntekig pedig 18 órakor 
vannak a szentmisék a plébániatemplomban. 

Szentgyónás végzésére minden hétköznapi szentmise előtt és a va-
sárnap esti szentmise előtt továbbra is lesz lehetőség. 

 
 
Betoldás az eucharisztikus imákba 
 
Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció 2013. május 1-jén dek-

rétumot adott közre, mely elrendeli, hogy a római hivatalos misekönyv 
2. 3. és 4. eucharisztikus imádságában az „Isten Anyja, a Boldogságos 
Szűz Mária” rész után említsék meg a „Szent József, az ő Jegyese” be-
toldást. A szöveg magyar fordítását a Magyar Katolikus Püspöki Kon-
ferencia jóváhagyta, Dr. Veres András püspök pedig Egyházmegyénk-
ben kötelezően elrendelte annak betoldását.  



Az alábbiakban néhány részlet található a római dekrétumból, 
amely megmagyarázza e döntés indíttatását és jelentőségét. 

A názáreti Szent József, a Jézusról való atyai gondoskodás által, az 
Úr családjának a fejeként, gazdagon betöltötte küldetését az üdvösség 
rendje által kapott kegyelem révén, és teljesen belesimulva az emberi 
üdvösség kezdetének titkaiba, példaképe lett azon közös, emberi és 
egyszerű erényeknek, melyek szükségesek ahhoz, hogy az emberek 
Krisztus becsületes és hiteles követői legyenek. 

Ezen erények által, az igaz József, aki szeretettel vette gondjaiba az 
Isten Anyját és örömteli elkötelezettséggel szentelte magát Jézus 
Krisztus nevelésének, és aki az Atyaisten legdrágább kincseinek őrzője 
lett, századokon át megszakítás nélkül élvezte - a misztikus test az 
Egyház támaszaként - Isten népének tiszteletét. 

A Katolikus Egyházban a hívek szakadatlanul, mindig kimutatták a 
Szent József iránti tiszteletüket, ünnepélyesen és állandóan tisztelték 
őt Isten Anyja tisztaságos Jegyeseként és az egész Egyház mennyei 
Patrónusaként, odáig menően, hogy Boldog XXIII. János pápa a II. Va-
tikáni Zsinat során elrendelte: nevét foglalják bele az ősi római kánon-
ba. XVI. Benedek pápa jóindulatúan összegyűjtötte és jóváhagyta a 
számos helyről érkező áhítatos írásbeli kérelmeket, amiket most Fe-
renc pápa megerősített, úgy tekintve a szentek közösségének a teljes-
ségére, mint akik egykor velünk együtt zarándokok voltak a világban, 
most pedig Krisztushoz vezetnek bennünket és vele egyesítenek. 

Mindezeket szem előtt tartva, a Ferenc pápa által nyert felhatalma-
zás jegyében készségesen elrendeli, hogy Szent József, a Boldogságos 
Szűz Mária Jegyesének a nevét mostantól fogva vegyék bele a római 
misekönyv harmadik hivatalos kiadásának - Missale Romanum, editio 
typica tertia - a II. III. és IV. eucharisztikus imádságába. 

 
Anyakönyvi hírek 
 

Temetések 

Péter Csaba: 2013. december 13. 
Péter Lajos: 2013. december 19. 

Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik! 

HETI HIRDETÉSEK 
 
A heti szentmisék rendje: 
December 23, hétfő, 6 óra: Püspök atya szándékára 
December 24, kedd, 6 óra: Élő Ágnes 
December 25, szerda, Urunk születése 

0 óra: A plébánia híveiért 
11 óra: + Gyula 
18 óra: + Dezső és Gizella szülők 
Bazita: 9 óra 

December 26, csütörtök, Szent István vértanú 
11 óra: + Lajos és Géza édesapák és + Hozzátartozók 

 18 óra: + István, Ferenc, József és fia József 
December 27, péntek, Szent János apostol, 18 óra: + József 
December 28, szombat, Aprószentek, 7 óra: Püspök atya szándékára 
December 29, Szent Család ünnepe,  

11 óra: + Lajos és Jenő édesapák, Mária és Gyula nagyszülők 
18 óra: + Etelka és Zsigmond szülők 
Bazita, 9 óra 

 
Ma este 16.30 órától lesz szentgyónási lehetőség. 
Hétfőn és kedden roráté szentmisék vannak reggel 6 órakor. 
Templomunkat hétfőn a roráté szentmise után készítjük fel a kará-

csonyi ünnepekre karácsonyfa-állítással és takarítással, amelyhez kér-
jük a testvérek segítségét. 

A gyerekek pásztorjátéka december 24-én, kedden, délután fél 4-
kor lesz templomunkban, amelyre minden gyermeket várunk szüleik-
kel és nagyszüleikkel együtt! 

A karácsonyi szentmisék rendje a következő lesz plébániánkon: ka-
rácsony napján éjféli szentmise a plébániatemplomban lesz. A szent-
mise előtt negyed 12-től karácsonyi koncertet ad templomunk kórusa. 
Ezen kívül 11 és 18 órakor lesznek szentmisék. Bazitán délelőtt 9 óra-
kor kezdődik a karácsonyi szentmise. December 26-án, Karácsony 
másnapján a plébániatemplomban 11 és 18 órakor lesznek szentmi-
sék. 


