
Ma a 10 órakor kezdődő szentmisében érkezik meg templomunkba a bet-
lehemi láng. Karácsony ünnepéig folyamatosan őrizzük itt a templomban, 
hogy otthonaikba hazavíve Betlehem fénye ragyogja be házaikat. 

Akár ehhez kapcsolódóan is szíves figyelmükbe ajánlom, hogy megérkez-
tek a karácsonyi mécsesek, amelyek 600 Ft/db áron az újságos asztalról meg-
vásárolhatók. 

Ma este az esti szentmisét követően 19 órától adventi, jótékonysági kon-
certet ad a Liszt Ferenc Kórus. Ezzel zárul adventi adománygyűjtésünk. Addig 
is hálásan fogadunk minden nagylelkű adományt. Isten fizesse meg mindnyá-
juk nagylelkűségét! 

December 22-én, szerdán a reggeli roráte szentmisét követően Szent Rita 
kilencedünk újabb imaalkalmát tartjuk. Várunk mindenkit szeretettel! 

Aznap 9 órától templomunk karácsonyi díszítéséhez és takarításához kér-
jük a Testvérek segítségét. Ez alakalommal férfiakat is várunk a fenyőfák be-
faragásához! 

Hamarosan elkészül és benépesül a templom előtt felállított betlehemi is-
tálló. December 24-én élő állatok is érkeznek, amelyet az érdeklődők 12 órá-
tól 18 óráig tekinthetnek meg. 

Aznap délután 16.30-tól gyermekek pásztorjátéka is lesz. Várjuk a gyer-
mekeket és szüleiket, hogy még élményszerűbben tudjuk átélni karácsony 
nagy titkát, Isten megtestesülésének ajándékát! 

Az ünnepek alatti szentmisék rendje a hirdetőtáblán. Tájékoztatjuk a ked-
ves Testvéreket, hogy a két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős 
esetben e-mailen és telefonon tudnak bennünket elérni. 

Az altemplom nyitva tartását az ajtókra kifüggesztve megtalálják. 
Örömmel hirdetjük, hogy péntekenként este 19.15 perctől a Mária Rádió 

Zala FM 1o4,4-en Plébániánk önkénteseinek Szívhang című műsora hallható. 
Ha tehetik, kapcsolódjanak be önkénteseink munkájába is! 

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. Minden adományt 
hálásan köszönünk! 

Továbbra is kapható Plébániánk kiadványának, az Örömhírnek legújabb 
száma, amelyben ismét tartalmas írások és érdekes olvasnivalók születtek. 
Újságunk előállítási önköltsége az általános áremelkedés miatt 500 Ft/db-ra 
emelkedett. 

Még kapható jövő évi plébániai falinaptárunk, amelyen minden oldalon 
plébániánk életének egy-egy emlékezetes pillanata lett megörökítve, amelyek 
felett minden hónapban más-más imával kezdhetjük napjainkat. 

Valamint kaphatók még Kalendáriumok és egylapos, egyházmegyei naptá-
rak. Kiadványainkat megtalálják az újságos asztalon. 

 

Plébániai Hírlevél  
 

2021. december 19. 
Advent 4. vasárnapja  

 

 

Betlehem fénye ránk ragyog 
Ha valamely helység 

valahogy úgy nagyon 
eldugott helyen talál-
ható, ahová az út tú-
lontúl kanyargósan, 
hegyeken és dombo-
kon át vezet, ahol csak 
alig páran, vagy né-
hány százan laknak, 
ahol nincsen se bolt se 
posta, csak mobilpos-
ta és mozgópékség 

autója jár ügyet intézni, akkor az ilyen falura könnyen sütjük a bélyeget: „Az 
Isten háta mögött van”. És a nagyváros vakító fényei miatt nehezen tudja 
látni az urbánus, hogy miként zajlik az élet ott vidéken. Nem érti problémáit, 
nem érzi küzdelmeit. 

Persze azok, akik meg a kicsi falu utolsó szegletében laknak, ők pedig nem 
értik a városit, nem tudják komolyan venni az ő problémáikat. Önmagukat 
azzal a vélt (vagy valós) megvetettséggel szemlélik, hogy őket megvetik és 
lenézik. 

Akárhogyan is fejlődik a világ, de semmit sem változott ez a fajta gondolko-
dás mód. Több ezer évvel ezelőtt Mikeás próféta jövendölésében is feltűnik, 
hogy van kicsi, lenézett falu, és van falu, amely önmagát is leértékelve tartja 
számon. Mikeás így ír Betlehemről: „De te, Efrata Betlehemje kicsiny vagy 

ugyan Júda ezrei között; mégis belőled származik majd nekem Izraelnek jö-

vendő uralkodója”/Mik 5,1/. 
De ebből a „porfészekből” 2000 évvel ezelőtt hatalmas fényesség támadt, a 

Világ Világossága, Jézus Krisztus. 
És most mintha ez a betlehemi fényesség érkezne meg hozzánk betlehemi 

békeláng formájában! Ez a kiírás olvasható a békeláng mellett: „Azon a he-
lyen, ahol időszámításunk kezdetén, Jézus Krisztus, Isten fia, a megváltó meg-
született, ma egy templom áll, melyben ég egy örökmécses. Ennek lángjáról 
minden évben lámpásokat gyújtanak és a cserkészek segítségével elviszik a 



Föld különböző vidékeire. A mozgalom célja, hogy karácsony este a szeretet 
lángja minden család otthonában világítson. 

Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat öt-
lete alapján a béke szimbóluma a betlehemi Születés templomában égő láng 
lett. Azóta évről évre Bécsből - cserkészek kíséretében - rendszerint egy-egy 
gyermek indul Jézus születésének helyszínére, hogy a jászol helyén épült 
templomban, a Születés Bazilikában található örökmécsesből lángot vegyen. 
Lámpásba zárva hozzák aztán repülővel Bécsbe, ahol egy hatalmas és nagy-
szabású ünnepség keretében veszik át az egyes országok, nemzetek cserkész-
küldöttségei a Lángot. Ezt követően a Betlehemi Láng szállítása speciális lám-
pákkal és örökmécsesekkel történik, a legváltozatosabb módon: autóval, au-
tóbusszal, vonattal, kerékpárral, vagy akár gyalog is szállítják, s adják kézről-
kézre, mécsesről mécsesre a cserkészek, hogy elvigyék városuk templomaiba, 
hogy onnan minél több család otthonába eljutva karácsonyig folyamatosan 
égjen. Az otthonokban fénylő Békeláng imádságra hívó jelenléte összeköti a 
magyar családokat a világ különböző pontjain élő keresztényekkel, és elmélyí-
ti az adventi előkészület lelkületét. A gyertyával gyertyát gyújtva továbbított 
Békeláng azt is jelképezi, hogy akárcsak a lángot, a békét is embertől emberig 
kell továbbítani. Az összetartozás, a biztonság, a kölcsönös bizalom és szere-
tet jele ez a láng. A Születés Bazilika az egyik legősibb keresztény kultuszhely, 
amely nevét arról kapta, hogy Jézus Krisztus születésének helyére építették. 
Az épületet egy kicsiny barlang fölé emelték, amelynek legjelentősebb része 
épp az előbb említett Születési Barlang, amit Jézus születési helyeként tarta-
nak nyilván. Itt található egy fényes csillag a születés pontos helyét jelölve, 
amelyet egy lámpás világít meg, amely tizenöt keresztény felekezetet szimbo-
lizál.” 

Gyönyörű szabadtéri betlehemünk lélekben vezessen el sokakat Betlehem-
be, a gyertyaláng pedig mindenki otthonába hozza el Betlehem békéjét! 

Áldott Karácsonyt kívánunk  
plébániai közösségünk minden tagjának! 

Szentmiséinken is imádkozzunk Szent Rafaelhez, a betegek gyógyulá-
sáért 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 hív-
nak. Szüntesd meg testünk betegségeit, és adj nekünk egészséges lelkü-
letet! Ámen. 

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

Anyakönyvi hírek: 
Temetés 

Böröcz Zoltánné Pölcz Valéria: 2021.december 16. 
Nyugodjék békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

December 20, hétfő, 6 óra: + Károly és Ilona szülők 
December 21, kedd,  

6 óra: + Júlia 
8.30 (altemplom): Szlavkovszky Ágota temetési szentmiséje  

December 22, szerda,  
6 óra: + Családtagok 
7.30: Tamás István temetési gyászmiséje 

December 23, csütörtök,  
6 óra: Élő családtagok 
8 óra: Pete Zoltánné temetési gyászmiséje 

December 24, péntek, 6 óra: Hálából ünneplő házaspárért 
December 25, szombat, Urunk születése, Karácsony 

0 óra: A Plébánia híveiért 
7 óra: Bognár és Köcse család élő és + tagjai 
8.30 (Bazita)  
10 óra: + János édesapa, a Kéry, a Varga és a Molnár, család élő és + 
tagjai 
18 óra: + Mária édesanya, nagymama és a család élő tagjai 

December 26, Szent Család: Jézus, Mária és József 
7 óra: + Gyula és a család élő tagjai 
8.30 (Bazita)  
10 óra: Mihály és Kiss család élő és + tagjai 
18 óra: + Edina és + édesanya, nagymama, dédmama  

Adventi szentmiséken összeszedettségünket segítheti, ha különböző 
szövegvariációkat használunk. Ennek egyik lehetősége, ha az átváltoz-
tatás 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!” 


