
Vasárnaponként is reggel 7 óra helyett 6 órakor lesz szentmise. 
Minden szerdán és szombaton a hajnali szentmisék gyertyás szentmi-
sék lesznek.  

A Verbum Dei Missziós Közösség Adventi Lelkigyakorlatot szervez 
egyéni és csoportos feldolgozás formájában. A csoportos találkozók 
december 6., 13. és 20-án hétfőnként, 19.00 órai kezdettel lesznek a 
plébánia közösségi termében. A jelentkezés regisztrációhoz kötött, 
melyet személyesen a Plébánián, vagy e-mailben a 
"zeg3@martinus.hu" címen lehet megtenni. Részletek a kihelyezett 
plakáton olvashatók! 

A Szent József tematikus év lezárása december 8-án lesz. Addig is 
kérjük Szent József közbenjáró imáit családjainkért, otthonainkért! 
Aznap este 6 órakor is lesz szentmise, melyre különösen is várjuk az 
édesapákat, családfőket, valamint mindazokat, akik otthonukba fogad-
ták Szent József ikonját és imádkoztak családjaikért. 

Boldog Brenner János buszos zarándoklatra várjuk a testvéreket de-
cember 11-én, szombaton. Különösen is várjuk a Brenner János ima-
szövetség tagjainak jelentkezését! Részt veszünk a püspöki szentmisén, 
majd megtekintjük a Mindszentyről szóló kiállítást. Jelentkezni a 2000 
Ft-os részvételi díj befizetésével a plébánia hivatalban lehet. Részletek 
a kihelyezett plakáton olvashatók. 

Megérkezett Plébániánk 2022-es falinaptára, amely plébániánk éle-
téből tartalmaz képeket és minden hónapra egy bátorító üzenetet. 
1550 Ft/db áron megvásárolható az újságos asztalról.  

Tisztelettel kérjük az altemplomban nyugvó elhunytak hozzátartozó-
it, hogy a Mindenszentek során elhelyezett koszorúkat, elemes mécse-
seket és egyéb dísztárgyakat legyenek kedvesek hazavinni. Mindezeket 
a raktárhelységben találják meg. A hely szűkössége miatt egy hétig 
tudjuk még tárolni, ezt követően kidobásra kerülnek. Köszönjük segít-
ségüket! 

Szeretettel kérjük a Testvéreket, hogy akik még nem fizették be erre 
az évre egyházközségi hozzájárulásukat, szíveskedjenek azt megtenni a 
plébánia hivatalban személyesen, csekken vagy banki átutalással. Min-
den adományt hálásan köszönünk! 
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Krisztus, a mindenség Királya 

 

 

Értünk dolgozó Király 
 

Már hetekkel ezelőtt elhatá-
roztam, hogy fel fogom hasz-
nálni ezt a fényképet. A bazitai 
templom állványzatára volt 
kifüggesztve ez a rövid, de an-
nál tömörebb üzenet: „A ma-

gasban dolgoznak!” De, ami-
lyen az én szerencsém, éppen 
ezen a héten bontották el a 
felújításhoz szükséges állvá-
nyokat. Elhihetik, nem bánkó-

dok amiatt, hogy haladnak a munkák és eltűnt a templomot körülölelő 
vas abroncs, csak valahogy az üzenet lett volna még frappánsabb. 

Ám a lényegen nem változtat! Egy tábla, amely felhívja a figyelmet 
mindarra, ami túlmutat azon, amit magunk előtt látunk. Konkrét jelen-
tése az, hogy senki ne mászkáljon az állványok közelében, mert köny-
nyen megeshet, hogy a fejére koppan egy lehulló vakolat darab, egy 
hamvadó cigarettavég, törött cserép, egy kalapács, egy vödör, vagy 
bármi, amivel éppen dolgoznak. 

De Krisztus Király ünnepén van ennek egy mélyebb vonatkozása is. A 
felszínen tapogatózó ember csupán annyit érzékel, hogy az állvány 
lekerül, a templom kívülről csilli-villi, de ezzel nem fejeződik be min-
den. Hanem, miként a templomban belül folyik a munka, vannak az 
életünknek olyan dolgai, amelyek folytatódnak. A munka nem áll meg, 
folyik tovább: belül is, kint is, felettünk is! A magasban dolgoznak! 

Jézus a mai evangéliumban odaáll Pilátus elé és tudtára adja, hogy az 
Ő országa „nem ebből a világból való”/Jn 18,36/. Van egy ország, 
amely nem szorul határok közé, de mégis valóságos és van egy szaka-
dék, „hogy akik innét át akarnának menni hozzátok, ne tudjanak, se 



onnét ne tudjon hozzánk átjönni senki” /Lk,16,26/. Nem kell védeni, de 
„a mennyek országa Keresztelő János idejétől mindmáig erőszakot 

szenved, az erőszakosok szerzik meg” /Mt 11,12/. Oda nem születik 
senki, mégis vannak polgárai, akik közül némelyek „szüntelenül látják 

mennyei Atyám arcát” /Mt 18,10/. EZ az ország „igazságosság, béke és 

öröm a Szentlélekben” /Róm 14,17/. Amely ország, mielőtt minket be-
fogad, előbb nekünk kell befogadni, akit küldött, Jézust /vö. Jn 1,12/. 

Az az ország nem a tétlenségről szól, ahol a király csak trónol, ücsörög 
és dirigál, hanem megfeszített munka, értünk való ténykedés, egy vi-
lágméretű üdvösségterv megvalósítása, ahol a főnök dolgozik, ahol 
Atya és Fia közös munkájáról a Fiú ezt mondta: „Atyám még mindig 

munkálkodik, és én is munkálkodom” /Jn 5,17/. Az Atya és a mindenség 
Királya és egész seregei értünk a magasban dolgoznak… 
 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyu-
lásáért és a járvány megszűnéséért: 

 

Szent Rafael arkangyal, egészségünk gondozó orvosa, szállj le a 
mennyből meggyógyítani a betegeket, és megoldani életünk nehéz 
problémáit. Maradj velünk, ó Arkangyal, akit Isten gyógyszerének 
hívnak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges 
lelkületet! Ámen. 

Szent Mihály arkangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent Gábor főangyal – Könyörögj érettünk! 
Szent őrzőangyalok és védőszentek – Könyörögjetek érettünk! 
 

Anyakönyvi hírek: 
 

Temetés 

Horváth Zoltán: 2021.november 17. 
Nagy Józsefné Sipos Piroska: 2021.november 19. 

Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

November 22, hétfő, Szent Cecília szűz és vértanú, 
18 óra: + János férj, édesapa, nagyapa 

November 23, kedd, Szent I. Kelemen pápa és vértanú; Szent Ko-
lumbán apát, 18 óra: + Férj, édesapa, testvér, + szülők, testvérek 

November 24, szerda, Dung-Lac Szent András áldozópap és társai, 
vértanúk, 18 óra: + Jolán testvér, + szülők, nagyszülők 

November 25, csütörtök, Alexandriai Szent Katalin szűz és vértanú, 
18 óra: + Eszter gyermek, édesanya, testvér 

November 26, péntek, 18 óra: + Edit 
November 27, szombat, 7 óra: A tisztítótűzben szenvedő lelkekért, 

akikről senki sem emlékezik meg 
November 28, Advent I. vasárnapja 

6 óra: + Férj, édesapa, nagyapa és a tisztítótűzben szenvedő lelkek 
8.30 (Bazita) ELMARAD 

10 óra: + Nagyszülők 
18 óra: + Szülők, testvérek és férj 

  
A mai vasárnap, Krisztus Király vasárnapján a szentmiséket követő-

en elimádkozzuk a Krisztusnak való felajánlásunk imáját. A persely-
adományaikat az Egyházmegye karitatív szolgálatának támogatására 
továbbítjuk. Egyúttal a mai nap kezdődik plébániánk adventi adomány-
gyűjtése is, a gyűjtőgömbbe dobott pénzadományaikat, valamint tartós 
élelmiszer felajánlásukat rászoruló családoknak juttatjuk el. A jóté-
konysági gyűjtés december 19-ig tart, Advent 4. vasárnapjáig. Isten 
fizesse meg mindenkinek nagylelkű támogatását és segítségét! 

A mai nap ünnepli a ferences plébánia Karitász közössége fennállá-
sának 30. évfordulóját. Jótékonysági műsora nov. 21-én 15 órakor kez-
dődik a Jézus Szíve templomban. Részletek a hirdetőtáblán. 

November 27-én, szombaton 10 órától adventi koszorúkötésre hív-
juk a családokat a kápolnába. A koszorúkhoz kérjük, hogy gyertyát, 
gyertyatüskét hozzanak, a többi szükséges kelléket a plébánia biztosít-
ja. Az elkészült koszorúkat, és vasárnap a 10-es szentmisére otthonról 
hozott adventi koszorúkat ünnepélyesen áldjuk meg. 

November 28-án, jövő vasárnap lesz templomunk felszentelésének 
évfordulója. Aznap egyben templomunk szentségimádási napja. Hogy a 
nap közbeni folyamatos szentségimádást biztosítani tudjuk, kérjük, 
jelezze, aki szívesen vállalna nap közben szentségimádási alkalmat! Az 
esti szentmisében pedig kerül sor a jubiláns házaspárok megáldására. 

A jövő vasárnap egyúttal advent első vasárnapja is. Így aznaptól 
minden reggel 6 órai kezdettel roráté szentmisék lesznek, így az ad-
ventben hétköznaponként nincsenek esti szentmisék. 


