
Január 1, szombat, Szűz Mária, Isten anyja, 
8.30 (Bazita)  
10 óra: Beteg, szenvedő édesapáért 
18 óra: + Hegedüs családért és leendő otthonukért 

Január 2, Karácsony utáni 2. vasárnap,  
7 óra:  
8.30 (Bazita)  
10 óra: + Férj, édesapa, nagyapa, + szülők 
18 óra: + Gyula és Emília szülők 
  

A mai vasárnap a Szent Család ünnepe. A szentmisék után áldásban ré-
szesítjük a jelenlévő családokat. 

Külön is imádkozzunk a Szent Család Óvoda új épületénél folyó munká-
latokért és azért, hogy az új infrastruktúra megfelelő lehetőségeket bizto-
sítson a gyermekek neveléséhez, a családokat pedig segítse, hogy hitük-
ben elmélyedjenek! 

December 28-án, Aprószentek ünnepén, az esti szentmise után szent-
ségimádási alkalmat tartunk a megfogant életekért, a veszélyben lévő 
magzatokért és az abortusz áldozataiért. Különösen is várjuk azokat, akik 
az idei esztendőben március 25-december 25-ig lelki adoptálást vállaltak! 

December 29-én az egyházmegyei szentségimádási naptár beosztása 
szerint e napon a bazitai közösség imádkozik. 16.15-től rózsafüzért imád-
kozunk, 17 órakor Szentségimádás lesz, majd pedig 18 órától szentmise. 

Az év utolsó napján, pénteken délután 4 órára várjuk valamennyiüket, 
hogy hálát adjunk az elmúlt évért! Az éjszaka közepén pedig 23.30-tól lesz 
közös imádság, szentségimádás, majd egy kis ünneplés, hogy együtt kö-
szönthessük egymást az újesztendő első perceiben. 

Január 1-jén Mária istenanyaságát ünnepeljük, amely napon szentmi-
se-látogatási kötelezettségünk van. Reggel 7 órakor nem lesz szentmise, 
csak 10 órakor és 18 órakor, Bazitán pedig 8.30-kor. 

Jövő vasárnap, hónap első vasárnapja lévén perselyadományainkat az 
épülő közösségi házra, valamint az altemplom bővítésére fordítjuk. Hálá-
san köszönjük nagylelkű adományaikat! 

A két ünnep között nincs hivatali szolgálat. Sürgős esetben e-mailen és 
telefonon tudnak bennünket elérni. 

Altemplomunk az újévi ünnepek során december 31-től január 2-ig, 
minden nap reggel 7 órától 19 óráig nyitva tart. 

Az Adoremus januári száma átvehető a sekrestyében. 
Január 6-tól megkezdődnek a házszentelések. Aki szeretné otthonát 

megáldatni, kérem, iratkozzon fel a sekrestyében vagy a plébánián! 

 

Plébániai Hírlevél  
 

2021. december 26. 
Szent Család vasárnapja  

 

 

A világ egy óvodai kisszékről szemlélve 
 
Jól működő szokás, hogy a za-

laegerszegi plébániák lelkipász-
torai látják el a Szent Család 
Óvoda egy-egy csoportjának a 
lelkiségi feladatait. Plébániánk 
területéről is sok család járatja 
gyermekét a Szent Család óvo-
dába, ezért abban a szerencsé-
ben van részem, hogy hetente 
legalább egyszer hittanórát 
tarthatok a gyermekeknek, va-
lamint ünnepek alkalmával pró-
bálok én is részt venni a gyermekek megemlékező műsorán, a cso-
port szüleiből verbuválódott kis közösséggel alkalmanként összejö-
vünk, hogy egy-egy értékes témáról elbeszélgessünk, a gyermekei-
kért imádkozzunk, és ha időm engedi, bekapcsolódok közösségi 
alkalmaikba. Sőt, ha már bent vagyok, akkor be-beköszönök a többi 
csoportba is, hogy akikkel a templomban találkozunk, láthassanak a 
második otthonuknak számító intézményben is. 

Valamennyi ilyen alkalommal, ha bemegyek az óvodába az az ér-
zésem támad, hogy a világ egy szempillantás alatt összezsugorodik. 
Minden ugyanolyan, mint a kinti, „óriások” világa, csak itt minden 
miniatűr verzióban található: az udvaron falnak támasztva dolgos 
kezekre vár a kisseprű és a kis gereblye, az egyik szegletben meg-
bújik egy kisház, a kisházban kis konyha, a kiskonyhában kis tűz-
hely, a kis tűzhelyen kis fazékban főzik a kis levest, ami bizony 
ugyanúgy forró, mint a nagyoknál, de ezt kiskanállal kell megkever-
ni, hogy kihűljön. 



Kis lépcsőfokon fellépve kell belépni ebbe a különleges kis biroda-
lomba. A fal mellett kis szekrény, amelyen kis akasztókon lógnak kis 
kabátok, lent pedig a polcokon sorakoznak a kiscipők. 

Millió kicsi játékot félre téve, a szőnyegen kicsi székek körbe rak-
va, amelyeken kicsi gyerekek ülnek, kicsi szemüket tágra nyitva, 
kicsi szívüket lángra gyújtva, hogy hallgassák az óvónéniket. Kicsi 
csengő halkan csendül, amely elég hangot ad ahhoz, hogy sok kicsi 
csicsergő száj hirtelen elnémuljon. 

A körben van egy üresen álló szék. Az lesz az enyém - gondolom. 
Közel két méter hosszú, fekete reverendás alak nekik már nem fura. 
Kicsi székükről nézve ruhám sem ijesztő, inkább érdekesnek hat. 

De miután a kisszéken helyet foglalok, a kis világ óriássá változik. 
onnan lentről megfordul minden. Ami eddig kicsinek látszott, nor-
mál méretet ölt, a nagy ellenben óriássá növi ki magát. A lámpa hir-
telen magasan lesz, a felső polcon a vágyott játék szinte elérhetetlen 
messzeségbe kerül, és csak akkor lesz elérhető, ha megtanulják mi-
nél gyakrabban kimondani: „kérem szépen!”, „legyen szíves!” Sok 
felnőttnek be kellene iratkozni egy ilyen felnőttképző programba, 
ahol mini székre kellene leülni és megszűnne az, hogy „majd én el-
intézem és megszerzem magamnak”, ahol újra megtanulnánk szé-
pen kérni és nem követelőzni. 

Kisszékre ülni nem csupán ízület kérdése, nemcsak az izomzat ru-
galmasságán és a gerinc hajlékonyságán múlik. Kisszékre ülni alázat 
kérdése is. Nem mintha én már alázatos lennék, csupán tanulom. Az 
óvoda így az alázat iskolája. 

Szent Család vasárnapján a Szent Család Óvoda logóját választot-
tam kísérő képként: három, piros szív egymásba fonódva jelképe-
zik, hogy Jézus, József és Mária miként voltak Szent Család: nem 
csupán a háztartásuk volt közös, hanem egybeforrt volt a szívük. 
Mindezt pedig egy ragyogó kereszt koronáz, amely jelöli az óvoda 
keresztény identitását, de egyúttal felmutatja Krisztus győzelmi 
jelvényét, amelyen az élet győzött a halál felett. Ugyanakkor nem 
rejti véka alá, hogy a családi élet sem álomutazás, hanem van neki 
keresztje, van benne áldozathozatal. 

Szent Család vasárnapján nagy szükség van arra, hogy egyénileg is 
és közösségben is imádkozzunk az épülő Szent Család óvodáért! 
Sok múlik azon, hogy gyermekeink hol kezdenek el felcseperedni. 
De nem a falak, tető, bútor és felszereltség adja az értékét, hanem 
az, hogy milyen lelkiség hatja át az ottani életet. 

Áldott Karácsonyi ünnepeket és  
Boldog új évet 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 

Szlavkovszky Ágota: 2021.december 21. 
Tamás István: 2021. december 22. 

Pete Zoltánné Cziráki Mária: 2021.december 23. 
Nyugodjanak békében! 

 

INFORMÁCIÓK A HÉTRE 
A heti szentmisék rendje:  

December 27, hétfő, Szent János apostol és evangélista, 7 óra: + Ist-
ván 

December 28, kedd, Aprószentek,  
 8 óra: Mózer Ernőné Károly Erzsébet temetési szentmiséje 

18 óra: + János és Lujza szülők 
December 29, szerda,  

8 óra: Bangó Lóránt László és Bangó Krisztina temetési szentmiséje 
18 óra: + Gizella édesanya és + nagyszülők 

December 30, csütörtök,  
 8 óra: Farkas Jánosné Oláh Mária temetési szentmiséje 

9.45: Horváth Ferencné Tóth Márta temetési szentmiséje 
18 óra: + Kállai Tibor (+1.évf.) 

December 31, péntek, 16 óra!: Hálából az esztendő kegyelmeiért 


