
A mai nap perselyadományait a közösségi ház építésére és az altemp-
lom bővítésére ajánljuk fel. Hálásan köszönünk minden felajánlást! 

A mai naptól a hajnali szentmisék után Brenner kilenced imádkozásával 
készülünk vértanú papunk december 15-i, liturgikus ünnepének megülésére.  

December 13-án, vasárnap lesz következő Fatimai esténk. 16 órától 
fatimai rózsafüzért imádkozzuk, 17 órától szentségimádás, 18 órától szent-
mise lesz. Az estét Kálinger Roland tábori lelkész vezeti.  

Folytatódik a 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! 

Éjféli szentmise előtt karácsonyi zenélésre és éneklésre várunk minden-
kit. Aki énekesként, vagy zenészként szeretne részt venni, jövő vasárnap 
10.15-re várjuk a sekrestyénél! 

Megjelent plébániánk 2021-es falinaptára közösségünk életét megörö-
kítő fényképekkel és Böjte Csaba atya idézeteivel. 1500 Ft-ért megvásárolha-
tó az újságos asztalon. 

Kérjük mindazokat, akiknek családtagjai otthonukban szeretnék elvégezni 
szentgyónásukat az ünnepek előtt, szíveskedjenek bejelenteni őket a plébá-
nia hivatalban! A gyóntatásra előre egyeztetett időpontban advent második, 
illetve harmadik hetében kerül sor. 

Örömmel ajánljuk – nemcsak gyermekek figyelmébe – ifjú önkénteseink 
Szent Miklós napjához kapcsolódó műsorát, amelyet honlapunkról is meg-
hallgathatnak. 

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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Felölteni Szent Miklós ruháját – de melyiket? 

Micsoda izgatottan szoktuk várni a mai reggelt! Vajon mikor rejti a kis 
csomagokat az ablakba? Még ötödikén este, vagy majd csak az éjszaka, 
amíg alszunk? Vajon meg tudjuk lesni? Az az elsurranó árnyék az utcai 
kandeláberek fényénél vajon ő volt az? Ha találkozunk vele, mit fog 
mondani? Megdicsér, vagy éppen emlékeztet arra, amit amúgy is tudunk, 
de legszívesebben elfelejtenénk egy életre? És honnan tudhatja? … 

Az adventi várakozás különös ünnepe december 6., mert Szent Mik-
lóst köszöntik kicsik és nagyok. Bizony, a nagyok is! Az egészen nagyok, a 
felnőttek is köszönthetik. Mert Szent Miklós nem mesehős, nem az em-
beri fantázia szüleménye, hanem egy történelmi személy, hús-vér ember, 
test és lélek, erények és bűnök sajátos aránya, nem utolsó sorban pap-
volt, sőt püspök. 

Úgy valóban nehezen értelmezhető, ahogyan manapság reklámokban, 
filmekben, kirakatban, úton-útfélen összefuthatunk vele. Mert Szent Mik-
lósból marketingfogás lett. Ráadásul az inkulturáció jegyében egy-egy 



nemzet sajátos életritmusába, gondolatvilágába beleágyazódott, ám azt 
„maradinak” titulálva könnyedén lecserélik egy távoli kontinens, angol-
szász eredetű, mára erősen „konzumszagú” figurájával. Amiben nem az-
zal van a baj, hogy valamit átveszünk, hanem akkor van a bökkenő, ha az 
ittenit meg kidobjuk, sőt egyenesen butának tituláljuk azt, aki kitart 
amellett, hogy a nálunk a mikulásnak semmi köze a karácsonyhoz, hacsak 
abban nem, hogy Szent Miklós egy zsinaton, Atanáz püspökkel együtt 
hitet tett amellett, hogy a karácsonykor, Betlehemben, rongyos istállócs-
kában megszületett Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember. 

De mit tegyünk, ha a mai magyar ifjúság lépten-nyomon csak ezt kap-
hatja? Talán azt, hogy ha már az iskolában nem szól másról, csak a poca-
kor, habos-babos szakállas, lefittyent bojtú sapkás Miki, akkor legalább 
otthon, vagy a templomban halljanak arról, hogy Szent Miklós az Szent 
Miklós, maximum Mikulás, és itthon is van hagyománya, ami nem kevés-
bé értékes!  

Így tehát mi mikulás ünnepét Szent Miklós napjához kapcsoljuk, ami-
kor a figyelmességről, a kisebbekre való odafigyelésről, a jócselekedetek 
gyakorlásáról próbálunk nem elméleti tanácsokat adni, hanem a gyakor-
latba átültetni mindazt, amire a Krisztus szeretete sürget minket /2Kor 
5,14/. És egyből világossá válik, hogy az adventi készületbe miként illesz-
kedik bele az a kialakult gyakorlat, amit Szent Miklós püspök ünnepén 
cselekszünk. Amikor a gyerekeknek csokit, cukrot, gyümölcsöt ajándé-
koznak a titkos segédek, akkor a gyermekekben a kicsiket, védteleneket, 
rászorulókat segítjük. Mindezt nem hazudva, hanem titokban, rejtekben 
tesszük, úgy, miként a Biblia mondja: „ne tudja a bal kezed, mit tesz a 
jobb” /Mt 6,3/. Milyen felemelő dolog, hogy mindeközben némelyek egy 
szent bőrébe bújnak! Érezzük saját gyengeségünket, esendőségünket és 
mindannyiunknak Szent Miklós ruhájába, szentek bőrébe kell bújnunk! 
Szent Pál apostol egyenesen odáig megy, hogy a legfőbb szent alakját 
kellene felvennünk, amikor azt írja: „öltsétek magatokra Urunkat, Jézus 
Krisztust” /Róm 13,14/. 

Az advent eme szentje továbbra is példaképünk! Tanít szeretni, jót 
tenni, gondoskodni, vagyis tanít emberré lenni, jó emberré… Szent Mik-
lósnak beöltözni nemcsak egyesek kiváltsága, hanem talán mindnyájunk 
kötelessége! Ha nem is szövetből készült ruhát veszünk fel, de lelkületet, 
jellemet, gesztusokat vehetünk magunkra. A szülők minden évben meg-
próbálják. Miután felnőttek a gyerekek, miért hagyjuk abba? 
 

Anyakönyvi hírek 
Temetés 

Bognár Lajos: 2020. december 2. 
Simon József: 2020. december 2. 

Novák Sándorné Lakner Márta: 2020. december 3. 
Kalmár Sándor József: 2020. december 4. 

Czotter József: 2020. december 4. 
Nyugodjanak békében! 

 
 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje: 
December 7, hétfő, Szent Ambrus püspök és egyháztanító, 

6 óra: Teréz gyógyulásáért 
December 8, kedd, A Boldogságos Szűz Mária szeplőtelen fogantatása,  

6 óra: + Magdolna és Ferenc, Sarolta és Oszkár 
18 óra: + Lendvai Zoltánné Sali Rozália 

December 9, szerda, Szent Juan Diego Cuauhtlatoatzin, 
6 óra: + Erzsébet édesanya, nagymama 

December 10, csütörtök, A Loretói Boldogságos Szűz Mária, 6 óra: + Ferenc 
December 11, péntek, Szent I. Damazusz pápa,  

6 óra: + Cecília és Zsuzsanna keresztszülők, + Piroska és Rezső szülők 
8.30: Dr. Németh Miklós temetési szentmiséje 
9.45: Ekler Józsefné Vass Györgyi temetési szentmiséje 
12.30: Borsosné Horváth Mária temetési szentmiséje 

December 12, szombat, A Guadalupei Boldogságos Szűz Mária 
6 óra: + Ódor Imre atya 

December 13, Advent III. vasárnapja 
6 óra: + Gyula és Elvira szülők 
8.30 (Bazita): + Guth Nándor és felesége Kutasi Emília szülők, nagyszülők 
10 óra: + Franciska és Gábor szülők, + Gábor testvér 
11 óra: Betegekért, egészségügyi dolgozókért 
18 óra: Hálából a Szűzanya tiszteletére 

Adventi szentmiséken összeszedettségünket segítheti, ha különböző 
szövegvariációkat használunk. Ennek egyik lehetősége, ha az átváltoztatás 
után a következő akklamációt halljuk: „Íme, megváltásunk szent titka!”, 
amelyre a következő feleletet adjuk: „Valahányszor esszük ezt a kenyeret 
és iszunk ebből a kehelyből, halálodat hirdetjük, Urunk, amíg el nem 
jössz!” 


