
 

A Zalai Boldogasszony Alapítvány a városi börtön fogvatartottjait lá-

togatja meg december 15-én. Várják azon Testvérek felajánlásait, akik 

szentképeket, karácsonyi üdvözlő lapokat, borítékot, bélyeget, tollat, 

esetleg édességet tudnak felajánlani. 

Plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése december 
16-ig tart, azon a napon az esti szentmise után a Liszt Ferenc Iskola 
Régi Diákok Kórusa ad jótékonysági hangversenyt a plébániai Karitász 
javára. Előre is hálásan köszönjük mindenki segítségét! 

December 16-án vasárnap a 10 órai szentmisében ünnepélyes kere-
tek között befogadjuk azokat a felnőtteket (katekumeneket), akik 
szentségek felvételére készülnek. Imádságainkkal kísérjük életüket! 

December 21-én, pénteken 19 órai kezdettel a Belvárosi Gitársuli 
növendékei adnak karácsonyi koncertet templomunkban. Sok szere-
tettel várunk mindenkit! 

Templomunk karácsonyi díszítéséhez kérjük a Testvérek segítségét 
december 22-én, szombaton. A férfiakat 8.30 órára, az asszonyokat 
pedig 9 órára várjuk! 

A 2019-es plébániai falinaptár az újságos asztalról elvihető. A nap-
tár előállítási költsége 1300 Ft.  

Kérjük mindazokat, akiknek idős/beteg családtagjai otthonukban 
szeretnék elvégezni szentgyónásukat az ünnepek előtt, hogy legkésőbb 
december 16-ig személyesen, vagy telefonos úton szíveskedjenek be-
jelenteni őket a plébánia hivatalban!  

A Rózsafüzér Társulat tagjainak hirdetjük, hogy jövő évi imabeosz-
tásukat a kápolnában vehetik át. Köszönjük, hogy imáikkal lelki háttér-
ként biztosítják plébániánk életét! 
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Ajándékbeszerzés – még idejében! 
 
 
Érdekes 

jelenség, hogy 
már november 
végén, a „Black 
Friday” akció 
keretében 
megkezdődött 
a karácsonyi 
ajándékvásár-
lás láza. Még 
advent sem 
volt, de már 
mindenhol karácsonyi fényekben villódzott sok kirakat, az utcákon 
díszkivilágítás, az üzletekben karácsonyi zeneszó, hogy még véletlenül 
se érezzük azt, hogy ráérünk az ünnepi bevásárlással. A szórólapokon 
dömpingben kapjuk az ajánlatokat, hogy mennyi minden van még a 
legkülönfélébb termékekből, mert például egyetlen vasaló biztosan 
nem lesz elég… 

Így hát akarjuk, nem akarjuk, telibe kapjuk a kínálatot. Ha nincs 
kereslet, akkor majd különböző marketing fogásokkal csinálnak kedvet 
ahhoz, hogy beszerezzük azt, amit el akarnak adni. Nincs mese, ilyen a 
piac. A kereskedők is olyan karácsonyt szeretnének maguknak, ami-
lyent kínálnak – gazdagot. 

Én sem hagyom ki az alkalmat, hogy egy különleges ajándék „be-
szerzésére” buzdítsak mindenkit! Szinte ugyanazokat a szavakat hasz-
nálom, mint a kereskedők, és – miként ők – én is meg vagyok győződ-
ve, hogy ez feltétlenül kell ahhoz, hogy mindenkinek olyan karácsonya 



legyen, amilyent Isten eredetileg akart nekünk adni. Ebből az ajándék-
ból soha nem lesz olyan, hogy „már van belőle elég”. Ez a csomag meg-
fizethetetlen, mégis ingyenes.  Értéke felbecsülhetetlen, de semmi 
másra át nem váltható. Nem névre szóló, de mégis csak személyesen 
lehet átvenni. Nem postázható, elektronikusan nem beszerezhető. 
Körülbelül 9 éves kor felett bármely korosztály számára ajánlott. Nincs 
különösebb csomagolása, nem lehet beleszuszakolni sem reklámtás-
kába, sem díszdobozba, mégis van egy bizonyos formája. Általában egy 
kis fülkében kapjuk meg, de mégsem tekinthető ez amolyan próbafül-
kének, hogy egymás után többször is bemenjünk „csak úgy kipróbá-
lom” gondolattal. Ára nincs, mégis van, mit utólag törleszteni. Megelő-
legezett, mégsem kell kamatostul visszaadni. Nem ehető, mégis élni 
kell vele… 

Ez az ajándék a BŰNBOCSÁNAT AJÁNDÉKA. Ez tipikusan egy 
olyan ajándék, amit nagyon sokan igyekeznek az utolsó pillanatra 
hagyni. Értem én, hogy miért…, de mégsem javaslom. A kockázatok és 
mellékhatások tekintetében… 

Bátorítok mindenkit, hogy használjuk ki az Advent nyújtotta fel-
készülési idő különböző alkalmait! Minden nap(!) 6 órakor kezdődő, 
rorate szentmisék előtt és alatt is van lehetőség arra, hogy meggyón-
junk. Ha valaki nagyon szeretne külön alkalmat, arra is van mód. Ke-
ressenek meg bennünket bizalommal, egyeztetünk időpontot. 

Erre az ajándékra is legyen gondunk, részesedjünk belőle és ne 
várjunk vele az utolsó pillanatig! 

 
Anyakönyvi hírek 

Temetés 

Bekes Józsefné Kutasi Rozália: 2018. december 6. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
 
A heti szentmisék rendje:  

December 10, hétfő, 6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + 
Piroska és Rezső szülők 

December 11, kedd, Szent I. Damazusz pápa, 6 óra: + János nagy-
apa 

December 12, szerda, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária, 6 
óra: + Ilona és  János szülők 

December 13, csütörtök, Szent Lúcia szűz és vértanú,  
6 óra: Hálából 
18 óra: + Lajos édesapa és + Szidónia édesanya, + hozzátarto-
zók 

December 14, péntek, Keresztes Szent János áldozópap és egyház-
tanító, 6 óra: Hálából 

December 15, szombat, Boldog Brenner János áldozópap és vér-
tanú, 6 óra: Bodó család  

December 16, Advent 3. vasárnapja 
6 óra: Élő Norbert lelkipásztor 
8.30 óra (Bazita): + Hajdu Sándor és felesége Teréz 
10 óra: + Edina (+3. évf.) 
18 óra: + Tibor férj, édesapa, nagyapa 
 

Tegnap volt Plébániánk adventi lelki napja. Hálásan köszönjük min-

dazoknak, akik rászánták idejüket, hogy karácsony ünnepére az Isteni 

irgalmasság gondolatkörében készüljenek. Köszönjük segítségüket, 

amelyet a nap megszervezéséhez és lebonyolításához adtak! Jó, hogy 

sokan éltek a gyónás lehetőségével. Bátorítunk mindenkit, hogy még 

az advent folyamán szentgyónásunk elvégzésével készüljünk karácsony 

ünnepére. Ne hagyjuk az utolsó pillanatra a bűnbocsánat ajándékának 

elnyerését sem! 

Ma, az esti szentmise után a Plébánia hivatalba várjuk a plébániai 

képviselő testület tagjait. 

December 13-án, csütörtökön fatimai esténk lesz, amelyen meghí-

vott vendégünk Nagy Gábor atya lesz Körmendről. 16 órától a fatimai 

rózsafüzért imádkozzuk el, 17 órától szentségimádási óra kezdőik, 

majd 18 órától szentmise. Alkalmas időjárás esetén körmenetet tar-

tunk! Szeretettel hívjuk a Testvéreket a közös ünneplésre.  

December 15-én, szombaton, Boldog Brenner János liturgikus em-

léknapján ünnepi szentmisére várják a híveket a Szombathelyi Székes-

egyházba. A lelki ráhangolódás 10 óra 30 perckor veszi kezdetét, az 

ünnepi szentmise 11 órakor kezdődik. 


