
A mai vasárnappal kezdetét veszi az új egyházi év. Adventben minden 
reggel 6 órakor hajnali szentmisére várjuk a Testvéreket. 

Megkezdődött plébániai Karitász csoportunk adventi adománygyűjtése. 
Kérjük, hogy a járványra való tekintettel, az erre szánt adományaikat ne tar-
tós élelmiszer, hanem készpénzben ajánlják fel, amelyből majd önkéntesek 
vásárolnak terméket és eljuttatják a rászoruló családokhoz! Köszönjük nagy-
lelkű segítségüket! 

A plébánia hivatalban a személyes ügyfélfogadás a koronavírus-járvány 
miatt korlátozódik. Ügyeik elintézése érdekében forduljanak hozzánk telefo-
non vagy e-mailen. Csakis a legszükségesebb ügyekben keressük fel szemé-
lyesen a hivatalt! 

A héten lesz elsőcsütörtök, elsőpéntek és elsőszombat. Csütörtökön és 
pénteken a roráte mise követően szentségimádás lesz, szombaton pedig a 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk el.  

December 6-án, a hajnali szentmise után Brenner kilenced imádkozásával 
kezdjük meg készületünket vértanú papunk december 15-i, liturgikus ünne-
pének megülésére. Azon a napon a 10-es szentmisét követően látogat el 
templomunkba Szent Miklós… 

Jövő vasárnapi perselyadományainkat a közösségi ház megvalósulására 
fordítjuk. Köszönjük nagylelkű támogatásukat! 

Elkészült plébániai Falinaptárunk a 2021-es esztendőre. A kiadványt meg-
találják az újságos asztalon! 

Az idei esztendőben próbálunk templomunkban is meggyújtani gyertyát 
a Betlehemből útnak indított lángról. Hogy otthonaikba is hazavihessék, 
karácsonyi mécseseket hozattunk, amelyek a templom bejáratánál találha-
tók. 

Nyolcadikos diákok figyelmébe ajánljuk a szombathelyi Brenner János 
Kollégiumot és a kőszegi Árpád-házi Szent Margit Gimnáziumot. Részletek a 
kihelyezett plakáton olvashatók. 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre az 
évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni. A kiala-
kult helyzetben a legegyszerűbb a banki átutalás. Ehhez kapcsolódóan in-
formációkat a honlapunkon találnak. Akinek a postai csekkes feladás a köny-
nyebb csekket talál az újságos asztalon. Minden adományt hálásan köszö-
nünk! 
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Ha otthon is maradsz, attól még indulj el Betlehembe! 
 

A naivitásnak vannak előnyei és hátrányai 
is. Most ezt olyan formán kellett belátnom, 
hogy mindezidáig reménykedtem abban, 
hogy „talán ez nem következik be!” Még-
hozzá az, hogy lenne bármi, ami képes len-
ne olyan mértékben befolyásolni az életün-
ket, hogy a mégoly bensőséges alkalmainkat 
is célba veszi, és már-már megbénítja. De az-
tán be kellett látnom, hogy dehogynem! Már 
megint közeleg egy csodálatos ünnep, mint tavasszal a nagyhét, a húsvét és 
minden, amit nekünk ez az ünnep jelent. 

És most itt az advent és látóhatárunkon feltűnik a karácsony ünnepe. 
Látva a városban is a készülődést, Covid ide, vírus oda, attól még van, amiről 
nem mondanak le: még advent is csak ma kezdődik, de már több helyen 
állnak és kivilágítva ékeskednek a karácsonyfák, a kandelábereken világító 
díszek, fákon és bokrokon milliónyi apró LED-del fényfüzérek. Bizony megfo-
galmazódott bennem, hogy komolyabban kell venni most ezt, mint a hús-
vétnál. Mert a húsvéttal nem tudott mit kezdeni az, aki nem hívő. Mert nin-
csenek ráépülve ilyen olyan kísérő elemek, talán még a vásárlási láz sem 
annyira bődületes. De a karácsony az más! Nagyon szépen megtanult a világ 
megünnepelni egy Isten nélküli karácsonyt! Mindenről szól, csak nem a 
megszületett Jézusról, se Szent Család eszménye, se Betlehem egyszerűsé-
ge! A Három Királyok hódolatából annyi megmaradt, hogy van arany, töm-
jén és mirha, de ezeket már nem átadjuk a megszületett Messiásnak, hanem 
ezek előtt borulunk le: bálványozzuk a csillogást, öntömjénezés mámorában 
úszunk és a wellness, bőrápolás és hidratálás jegyében az olajat is magunkra 
kenjük. A boltokban és itt-ott kellemesen hangzó zene sok esetben pedig 
nem más, mint az angyalok „Dicsőség a magasságban Istennek” énekét fel-
cserélő, embernek szóló dicshimnusz. Valljuk be, sok mai embernek szép tud 
lenni a karácsony Isten nélkül is! 



Éppen ezért most még nagyobb odafigyeléssel kell dolgozni a lelkiségen 
is! Nem kényelmesedhetünk bele a „mi így szoktuk”-ba, mert ebben az év-
ben sok minden borul. Ehhez az adventi készülethez szeretnénk segítséget 
adni minden korosztálynak: 

Kicsiknek: Számukra amennyire nehéz megfo-
galmazni a lelki készület fontosságát, annyira egy-
szerűen tudják megérteni annak lényegét. Éppen 
ezért egy kis játékra hívjuk őket: az újságos aszta-
lon kihelyeztünk a képen látható lapból több pél-
dányt. Vigyék el, vágják ki, rajzolják meg az arcát és 
az advent időszakában annyi csillagot rajzoljanak a 
ruhájára, amennyi jócselekedetet sikerül az advent 
során tenniük! Az így elkészített angyalkát elhoz-
hatják majd a templomi karácsonyfára! 

 

A nagyobbaknak egy másik fajta lapot készítettünk: 
Ezen megjelöltünk öt különböző módját annak, hogy 
miként formálhatják a lelküket: jócselekedet, hajnali 
(rorate) szentmise, rózsafüzér vagy egyéb ima, önkén-
tes szolgálat, vagy a lemondásokból adomány készíté-
se. A színezés már csak a ráadás: amelyik területen 
sikerült megvalósítani valamit, akkor azt színezzék ki, 
hogy karácsonyra szép kép legyen a vonalrajzból! Akár 
négy fal közé szorulnak, akár lehetőségük van kimoz-
dulni, megtalálhatják a módját a lelki készületnek. 

 

A felnőtteknek is szeretnénk segíte-
ni: amennyiben megadták elektronikus 
levelezési címüket (amin a hírlevelet 
kapják), minden nap érkezik majd egy 
kis üzenet, egy kép, ami a mindennapi 
rutinból, a megszokott pörgésből egy 
kicsit talán kiemel, kizökkent és segít, 
hogy az advent ne csak elmúljon, ha-
nem szépen megteljen lelki dolgokkal is. 

 

Amit pedig mindenkinek felkínálunk: Va-
lahányszor eljönnek egy hajnali (rorate) szentmisére, Jézus jászlába egy kis 
szalmacsutakot dobhatunk, hogy szentestére szépen előkészített bölcső 
várja majd a közénk születő Jézust. A december 12-13ra tervezett adventi 
plébániai hétvégénket el kell hagynunk, de találunk majd más módját annak, 

hogy lelkiségi tartalommal tudjuk megtölteni az Istentől kapott kegyelmi 
időt, az adventet. Advent idején végezzük el a szentgyónásunkat, hogy ne 
csak a lakás csillogjon, hanem a szívünk is! 

Nagy öröm, hogy püspök atya kérésére külön imaszándékként imádkoz-
nak sokan a járvány megszűnéséért. A 4 rózsafüzér minden tizedét már 
imádkozza valaki naponta erre a szándékra. Most egy újabb kör indul, hogy 
ha valaki szívesen csatlakozna az erre a szándékra imádkozók csoportjába! 

Sok lehetőség van, éljünk velük, hogy ezáltal adventi útra keljünk és talál-
kozzunk Betlehemben! 

 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Lukácsffy Dénes László: 2020. november 24. 

Vincze János: 2020. november 25. 
Sipos Gyuláné Péntek Emerencia: 2020. november 27. 

Nyugodjanak békében! 
 

Keresztelés 
Baki Patrícia: 2020. november 22. 

Isten hozta közösségünk új tagját! 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 

November 30, hétfő, Szent András apostol, 6 óra: + András atya 
December 1, kedd, 6 óra: Hálából házassági évfordulón 
December 2, szerda,  

6 óra: + Mária és Sándor szülők, + családtagok, + Sándor testvér 
8 óra: Simon József temetési szentmiséje 

December 3, csütörtök, Xavéri Szent Ferenc áldozópap, 6 óra: + Nagyapa 
December 4, péntek, Damaszkuszi Szent János áldozópap; Szent Borbála 

szűz és vértanú, 
6 óra: + Kristóf kisfiú (+ 4. évf.) 
12.30 óra: Kalmár Sándor József temetési szentmiséje 
14 óra: Czotter József temetési szentmiséje  

December 5, szombat, 6 óra: + József és szülei 
December 6, Advent II. vasárnapja 

6 óra: Élő gyermek 
8.30 óra (Bazita): + Hajdú Sándor és felesége Teréz 
10 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra: + Vilma és Pál szülők, + fiúk László és családja 


